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APRESENTAÇÃO GERAL 
 

A 12ª edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - SIEPE, realizada 

entre os dias 24 e 26 de novembro de 2021, de forma remota unindo assim todos os campis 

da Universidade Federal do Paraná. 

O evento deparou-se com um cenário desafiador, devido a Pandemia de Covid-19, em 

2020 não foi possível realizar o evento por restrições da saúde além dos cortes 

orçamentários. Entretanto, no ano de 2021 mesmo com o cenário desfavorável o evento 

foi realizado de forma remota, mostrou-se um grande desafio e seu sucesso reafirmou o 

lugar de destaque da Universidade Federal do Paraná como agente transformador e 

disseminador da educação pública, da extensão universitária e da pesquisa científica e 

tecnológica.   

Essa edição trouxe inúmeras inovações sob o ponto de vista organizacional e de geração 

de conteúdo, devido a produção de vídeos pelos alunos para as apresentações assíncronas 

dos trabalhos, que puderam ser assistidos e estão disponíveis na UFPR Aberta. Nesse ano, 

a UFPR ampliou a SIEPE tornando-a um evento de inclusão digital, alcançando um maior 

número de participantes e atraindo um novo perfil de público, devido aos veículos 

digitais. 

As atividades mesmo remotas foram dinâmicas e de interesse da sociedade reunindo os 

programas realizados pela UFPR no âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão, além do 2º 

Festival da Ciência, Cultura e Inovação, evento que reuniu uma multiplicidade de 

atividades.    

A integração da SIEPE às atividades culturais e de inovação mostrou-se um formato 

interessante para que eventos científicos atinjam a sociedade de forma mais ampla. 

Desse modo a UFPR, usando de alta criatividade e recursos financeiros reduzidos, 

disponibilizou à sociedade um evento capaz de promover a interação entre estudantes, 

docentes e técnicos com todos aqueles cidadãos e cidadãs interessados nas atividades 

ofertadas pela Instituição. 
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APRESENTAÇÃO 

19º EAF 
 

O Encontro de Atividades Formativas - EAF, realizado pela Pró-Reitoria de Graduação e 

Educação Profissional - PROGRAD, se constitui num espaço destinado à articulação 

entre as ações e à divulgação dos resultados obtidos nos diversos programas 

institucionais: o Programa de Educação Tutorial (PET), o Programa Institucional de 

Monitoria (PIM), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o 

Programa de Residência Pedagógica (PRP), o Programa de Voluntariado Acadêmico 

(PVA), e o Programa Licenciar, além dos estágios e demais projetos acadêmicos, que têm 

como ponto de convergência o campo do ensino de graduação. Os participantes têm a 

oportunidade de compartilhar suas experiências, práticas, saberes e resultados de seus 

trabalhos com a comunidade acadêmica e visitantes, além de interagir com os demais 

participantes dos eventos que integram a SIEPE.  
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APRESENTAÇÃO 

19º ENEC 
 

 

O Encontro de Extensão e Cultura - ENEC, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura - PROEC, se traduz num espaço de intercâmbio de conhecimentos e experiências, 

com o objetivo de promover a socialização dos programas e projetos de extensão e um 

momento de reflexão sobre os impactos das ações extensionistas desenvolvidas na UFPR. 

Trata-se de uma oportunidade de prestação de contas à sociedade, momento em que são 

apresentados ao público os efeitos trazidos na vida cotidiana dos envolvidos nas 

atividades de extensão. As áreas temáticas abordadas nas atividades foram: comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, produção e trabalho, saúde 

e tecnologia. 
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APRESENTAÇÃO 

2º EDISPE 
 

 

O Encontro Diversidade e Inclusão Social na Pesquisa e Extensão - EDISPE realizado 

pela Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade - SIPAD, teve 

como objetivo, divulgar e avaliar os trabalhos desenvolvidos por estudantes bolsistas 

acerca de temas de interesse social no campo da diversidade e orientados por 

pesquisadores e pesquisadoras da UFPR, bem como a apoiar a produção de conhecimento 

acerca das áreas de atuação da Superintendência, a saber: pessoas com deficiência; surdos 

e surdas; indígenas, quilombolas, povos do campo e de comunidades tradicionais; negros 

e negras; gênero e diversidade sexual; migrantes com visto ou acolhida humanitária, 

refugiados (ou solicitantes de refúgio) e apátridas.  
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ECONOMIA, UNIVERSIDADE E SOCIEDADE: UMA OPORTUNIDADE DE 

APROXIMAÇÃO VIA REDES SOCIAIS 

Nº: 20218154 

Autor(es): Dayane Rocha de Pauli, Elizamar Santos Costa, Fernanda Cristina Dalazen 

Fernandes, Tayna Andreatta Cardoso 

Orientador(es): Junior Ruiz Garcia, Angela Welters 

Evento: ENEC 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Comunicação Institucional, Covid-19, Facebook 

 

A tecnologia da informação oferece oportunidades para uma aproximação da Universidade junto 

à sociedade. A iniciativa surgiu em função da predisposição do coordenador em promover o uso 

das redes sociais no ensino aprendizagem; aproximar a universidade da sociedade, especialmente 

para aqueles que não têm acesso ao ensino superior; incentivar a difusão do conhecimento; 

oferecer um canal direto de comunicação com docentes e discentes para a sociedade. O projeto 

tem por objetivo oferecer um canal de comunicação fácil e acessível com a comunidade interna e 

externa à Universidade Federal do Paraná (UFPR) via páginas no Facebook (Matemática 

Financeira, Economia Ecológica, Economia Regional e Urbana e Economia do Setor Público). O 

projeto é desenvolvido no âmbito do Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia 

Econômica (NESDE) e do Grupo de Estudos em MacroEconomia Ecológica (GEMAECO), 

ambos coordenados por docentes do Departamento de Economia. O projeto é realizado via 

publicação e compartilhamento de informações qualificadas no Facebook, além de outras 

atividades de extensão, como palestras, oficinas e cursos. As páginas já contam com mais de 8 

mil seguidores(as). As publicações intercalam conceitos teóricos com abordagens divertidas, 

como memes ou tirinhas. A equipe acompanha e responde os contatos do público. Além da 

publicação de centenas de informações qualificadas e do atendimento a comunidade, o projeto já 

realizou várias atividades de extensão, que contaram com a participação de centenas de pessoas. 

A equipe percebeu que muitas vezes é a primeira interação dessas pessoas com a universidade. 

Em razão da pandemia do COVID-19, o projeto inclui dentre as atividades o acompanhamento, 

preparação e divulgação de informações sobre a dinâmica da doença no Paraná. Esta atividade 

incluiu a publicação de dezenas de notas técnicas. O projeto realizou estudos sobre boas práticas 

em redes sociais e preparou planos de comunicação institucional em parceria com a ZIIP (agência 

de comunicação) da UFPR para as páginas de Facebook. O desenvolvimento do projeto envolveu 

a participação de estudantes e profissionais internos e externos à UFPR. A avaliação desse 

formato de extensão virtual tem sido bastante positiva. 
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O estado do Acre é formado por 22 municípios. Os nomes desses municípios, assim como o de 

outras localidades, são designados na linguística como topônimos (do grego topo ‘lugar’ e onimo 

‘nome’). Esta pesquisa objetivou estudar a variação fonológica, morfológica e lexical nos 

topônimos da libras que nomeiam municípios acreanos. Em outras palavras, este trabalho 

investigou, respectivamente, assim como Xavier e Barbosa (2014) analisam as diferentes 

pronúncias de sinais da libras, as variantes fonológicas que um mesmo topônimo pode ter. Além 

disso, seguindo Ferreira e Xavier (2019), foram investigados também a variação na estrutura 

morfológica, isto é, se o sinal toponímico foi produzido de forma simples ou como parte de um 

composto, bem como as variantes lexicais, ou seja, os diferentes nomes que um mesmo município 

possui. Para isso, coletamos sinais toponímicos de três fontes: (1) vídeo disponibilizado no canal 

de Ianele Vital de Melo; (2) vídeo de professores do CAS disponibilizado no canal da TV UFAC 

e (3) vídeos disponibilizado no site “Toponímia em Libras”. Nossos resultados mostram, entre os 

dados analisados, maior frequência de variação fonológica, seguida de variação lexical e esta pela 

variação morfológica. Precisamente, dentre os topônimos que nomeiam os 22 municípios 

acreanos, 14 apresentam variantes fonológicas (Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, 

Porto Walter, Marechal Taumaturgo, Tarauacá, Jordão, Feijó, Manoel Urbano, Assis Brasil, 

Acrelândia, Brasiléia, Xapuri e Epitaciolândia); 10, lexicais (Santa Rita dos Purus, Manoel 

Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Senador Guiomard, Capixaba e 

Epitaciolândia) e quatro, morfológicas (Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Taumaturgo e 

Assis Brasil). Foram encontrados ainda dois sinais que não apresentaram variação nos três vídeos 

analisados (Rio Branco e Plácido Castro). 
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O projeto Kino Pulsão foi estabelecido inicialmente como o objetivo de realizar encontros 

presenciais no formato de cineclube. Com o advento da situação de pandemia e com a restrição 

das atividades presenciais o projeto optou por produzir materiais digitais sobre o Audiovisual e 

suas Artes integradas. Inicialmente foram pensadas formas de realização do cineclube online de 

maneira síncrona, mas que não foram efetivadas, e optou-se em realizar produções em áudio e 

vídeo. Foram testados formatos de realização em vídeo, mas devido a limitação de recursos e a 

impossibilidade de encontros presenciais optou-se pela produção em áudio, podcast. Assim 

alguns dos materiais foram produzidos em vídeo, mas houve uma concentração de materiais no 

formato de áudio, podcast. Um canal chamado Oscilações foi criado para hospedar os 

debates/programas realizados e durante o desenvolvimento do projeto e algumas adaptações 

foram necessárias para uma comunicação efetiva. Para os debates um conjunto de especialistas e 

profissionais das áreas ligadas ao Audiovisual foram convidados. O projeto debateu temas sobre 

artes integradas ao Audiovisual, Filmes e ainda capítulos de livros sobre a Linguagem 

Audiovisual. Alguns dos estudantes tinham pouca ou nenhuma experiência com o tema e 

receberam capacitação para trabalhar com ferramentas de edição de imagem e som. A capacitação 

foi um importante passo para o projeto e alguns deles começaram a realizar trabalhos 

remunerados, externos ao projeto, o que demostra a efetividade da capacitação realizada. O 

projeto continua a realizar programas/debates, mas ainda tem um grande obstáculo a ser superado, 

que é a divulgação dos materiais produzidos. Neste sentido, soluções estão sendo avaliadas e 

pretende-se buscar formas de divulgação do canal de podcast e do canal do youtube chamado de 

Kino Pulsão nas redes sociais, nos meios de comunicação da UFPR e em listas de aplicativos de 

reprodução de podcasts. 
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ELÉTRICA PARA TODOS: INTEGRAÇÃO DA ENGENHARIA ELÉTRICA COM A 
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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 discentes e docentes 

visando o enriquecimento mútuo. Dentre os objetivos deste trabalho foram aliados o desenvolver 

o plano de comunicação do DELT e implementar portal eletrônico do DELT para a comunicação 

de informações para a sociedade, produzir conteúdo para a divulgação no portal de comunicação 

e nas redes sociais, como vídeos e reportagens para a divulgação das pesquisas e projetos 

realizados pelo DELT e por fim, promover interações entre a universidade e a sociedade, visando 

estreitar o relacionamento, por meio de palestras, visitas técnicas e divulgação em eventos. Neste 

contexto foi iniciado o trabalho de interação do corpo docente e discente com o público externo 

por meio de canal de comunicação, este canal tange o desenvolvido de um sistema em linguagem 

acessíveis como html, php, jquery, css e java script integrado a Internet vinculado a banco de 

dados gerenciáveis em linguagem SQL, 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 e linkedin entre outros. Estas 

demandas estão em produção, sendo desenvolvidos por docentes, bolsistas e voluntários do 

projeto de extensão. Com isso, a demanda de atividades trouxe a equipe do projeto de extensão 

Elétrica para todos, uma perspectiva da importância da comunicação estratégica do departamento, 

principalmente no desenvolvimento de pesquisa científica e ensino, tendo a necessidade que o 

estreitamento da comunicação atinja as equipes, docentes, discentes e a comunidade externa, tanto 

em habilidades técnicas, de expressão oral e organizacional, bem como o planejamento de ações, 

divisão de tarefas e ações colaborativas. 
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O projeto tem por objetivo desenvolver e compartilhar conhecimentos sobre comportamento de 

consumo e cultura obtidos por meio de pesquisas de mercado desenvolvidas na região 

metropolitana de Curitiba e aplicados a processos criativos de diferentes mídias, conteúdos e 

linguagens. O SINAPSE está focado em sua vocação, ou seja, no conceito de transferência de 

tecnologia, compreendida como a troca de conhecimentos científicos, metodologias de pesquisa, 

processos, técnicas de comunicação, resultados de pesquisas mercadológicas, soluções criativas 

para a comunicação com a comunidade. O compartilhamento de saberes com as comunidades 

interna e externa se dá por meio de mentorias, cursos, publicações, eventos acadêmicos e culturais 

e por meio da prestação de serviços voluntários de comunicação (criação publicitária, design 

gráfico, produção audiovisual, gestão de redes sociais). Justifica-se por fornecer ferramentas para 

a comunidade enfrentar os desafios econômicos, políticos e socioculturais especialmente no devir 

pós-pandêmico. Dados levantados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social (IPARDES, 2018), apontam que as economias dos municípios da Região Metropolitana de 

Curitiba estão entre as maiores do Estado. Diante desse cenário, o SINAPSE representar um 

espaço de interação, integração e atuação dos alunos de publicidade e outras áreas da comunicação 

(relações públicas, jornalismo, comunicação institucional) em formação na UFPR e em outras 

IES. Estudar o comportamento de consumo e traduzi-lo em criação e cultura significa interpretar 

e compreender as transformações sociais, culturais e econômicas com as quais os alunos deverão 

lidar hoje e se preparar para sua atuação no futuro, especialmente nos próximos 5 anos pós-

pandemia. Objetivos específicos: 1) Promover com diferentes atores das comunidades interna e 

externa a transferência de tecnologia; 2) Desenvolver processos, técnicas e estratégias de 

comunicação inovadoras e compartilhá-los com os diferentes atores comunitários; 3) 

Compartilhar saberes com as comunidades externa e interna por meio de mentorias, cursos, 

publicações, eventos acadêmicos e culturais. 
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Pesquisa foca na toponímia da libras focando nos sinais que nomeiam campus e setores da UFPR. 

Segundo Dick (1990) os estudos toponímicos apresentam-se como um poderoso instrumento para 

o conhecimento de aspectos sócio-histórico-culturais de um povo, assim, é possível desvendar 

fatos linguísticos, ideológicos, históricos, crenças e sentimentos diversos. Existe poucas pesquisas 

elaboradas por autores referendo topônimo na libras bem como (Souza-Júnior, 2012; Aguiar, 

2012; Sousa,2019; Xavier; Ferreira (a sair). Quadros e Karnopp (2004) apontaram que língua de 

sinais possui morfema sinalizada bem como uma mão sinalizada parada e a outra movimentando. 

Empregando o exemplo de pesquisa elaborada por Bezerra (2021) especificando de variação 

morfologia de topônimo, mostrando que há sinais composto e composto simples das cidades de 

Acre-AC. Objetivo no geral é contribuir com a descrição de topônimos da libras, objetivo 

especificamente é analisar morfologicamente os topônimos que nomeiam lugares dentro da 

UFPR. Coletando os dois vídeos sinalizados no Youtube, um vídeo sinalizado há 13 sinais feito 

por professor surdo de Letras Libras da UFPR e o outro vídeo possui 9 sinais, próprio autor 

incorporou dos alunos sinalizantes ouvintes e surdos da turma 2016 sinalizando no vídeo do 

Youtube pela Letras Libras – UFPR, durante de analise, separamos cada configuração das mãos 

diferente para recolher a quantidade dentro de área de morfema sinalizada. De acordo de 

mapeamento de toponímia sinalizada Xavier e Ferreira (a sair) e Xavier, Ferreira, Lopes e Bezerra 

(a sair), seguindo modelo de categorias de análise: 1 taxe: nativo x hibrido. 2 taxe: simples x 

composto (sequencial, simultâneo, misto). Dentro de composto mostra 3 categorias, a sequencial 

é quando sinaliza uma mão e depois seguinte mostra outra mão, o de simultâneo acontece quando 

duas mãos com CM sinaliza ao mesmo tempo e por último, o misto utiliza a mistura entre 

sequencial e simultâneo. No resultado encontramos a quantidade de morfema em libras com 

porcentagem de cada categoria são: 3 dedos esticados possuem 45%, palma aberta tem 30%, braço 

e mãos formados de L há 10% e dedo indicado aberto apresenta 5 %, esta conclusão vai estar 

registrada na linguística da libras pela UFPR.Palavra-chave: Topônimo; Libras; Linguística; 

Morfema. 
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O Grupo Pesquisa Narrativas Audiovisuais de movimentos sociais e cidadania surge a partir do 

desafio de compreender três fenômenos distintos: cidadania, movimentos sociais e audiovisual. 

Além de enxergarmos a necessidade da realização de novos estilos e formatos de produções 

audiovisuais, ao entender estes três fenômenos nós expectamos compreender quais os possíveis 

caminhos para a produção audiovisuais que sejam relevantes para a sociedade e/ou para o próprio 

movimento, e também de que maneira essas produções podem fugir dos padrões impostos pelos 

conglomerados de mídia. Aplicamos na nossa pesquisa um olhar interdisciplinar, e se fez presente 

o olhar dos três cursos de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. 

Compreendemos que através do olhar dos três cursos conseguimos obter uma visão mais ampla 

dos processos comunicacionais presentes nas análises. A pesquisa foi dividida por quatro 

diferentes recortes, sendo eles periferia, racial, do campo e gênero. Dentro do grupo fiz parte do 

recorte sobre periferia e racial, sob o olhar da Publicidade e Propaganda. Portanto, dentro do 

recorte da publicidade, busquei compreender de que forma esses movimentos utilizam das 

ferramentas do audiovisual para com o público receptor das mensagens, e então as reflexões sobre 

como implementar uma renovação e inovação dessas narrativas audiovisuais. Além disso, a 

análise percorre também por elementos técnicos de montagens que enriqueçam tais narrativas. 

Após o desenvolvimento de um mapeamento e seleção dos produtos audiovisuais e movimentos 

sociais, na etapa de análise foi possível observar algumas facetas em comum entre as os recortes 

e produtos, principalmente sobre como na construção dessas narrativas ocorre uma reprodução de 

falas em comuns entre os sujeitos dos recortes de análise, possivelmente reforçando como 

diferentes grupos vivem situações semelhantes, mesmo que de maneiras diferentes. Também 

percebemos a necessidade da inovação dos aspectos visuais de imagem, onde poucos produtos 

possuem o uso criativo que inovem as linguagens audiovisuais. Dentro dos recortes de periferia 

e racial, desenvolvemos a análise de cinco produtos audiovisuais distintos. O grupo de pesquisa 

espera desenvolver um material crítico de análise, além de realizar a produção de materiais para 

o uso no processo de ensino-aprendizagem, dos movimentos sociais e para produtores 

audiovisuais, ou seja, fornecer materiais que sejam úteis dentro e fora da academia. Já iniciamos 

o processo de produção de materiais em live via youtube em parceria com o canal TV Nestante. 
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Durante a pandemia da Covid-19, a Prattica, um local de pesquisa e extensão, procurou alcançar 

o seu principal objetivo: aproveitar o ambiente de aprendizado para disseminar o papel das 

Relações Públicas, estabelecendo relação entre ensino, mercado e comunidade. A agência 

experimental de RP tem como visão ser referência em comprometimento, eficiência e resultados 

no aprendizado da Comunicação Integrada. Por isso, participam da agência bolsistas e voluntários 

dos cursos de Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade, com a coordenação e orientação de 

docentes. A agência desenvolve atividades de pesquisas, mapeamento de públicos, elaboração e 

implementação de planos de comunicação e organização de eventos. Seus projetos priorizam a 

Universidade, mas também atendem clientes externos. A partir de metodologias ativas, o 

estudante foi o protagonista das ações desenvolvidas na Prattica, o que permitiu conhecer todo o 

processo de produção comunicacional e ainda beneficiar a comunidade interna e externa. No 

período de pandemia, muitos foram os esforços realizados para atender diferentes projetos, como 

o Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR, o Neurolaboratório de Psicologia da UFPR, Feira 

de Profissões, Conrerp, Laboratório Benefícios das Florestas e Mídias sociais das Práticas. A troca 

de conhecimento com esses parceiros beneficiou a comunidade externa. Pais e filhos foram 

atraídos por uma identidade visual criada pelos pratticantes para as propostas de intervenção 

neuropsicológica acessível baseada em jogos. Estudantes do ensino médio que participaram da 

Feira de Profissões puderam acompanhar as ações da agência experimental, que apoiou o 

cerimonial da UFPR em diversas ações, como planejamento de estantes dos cursos de 

Comunicação e da própria Prattica, agendamento de escolas, gestão das redes sociais do evento e 

apresentação dos palestrantes. O público paranaense também prestigiou o “Prêmio Profissional 

RP  2020”, concedido pelo Conselho Regional de Relações Públicas (Conrerp 2 região) e que, 

neste ano, contou com a colaboração de voluntários da Prattica para organização dessa premiação 

on-line em diversas etapas (pré-evento, evento e pós-evento). Os seguidores do Lab das Florestas 

também conseguiram ver mudanças significativas no perfil das redes sociais deste projeto de 

extensão da UFPR que defende a sustentabilidade, após um diagnóstico e um plano para as mídias 

digitais feito pela Prattica. A Agência Experimental também redefiniu a própria rede social nesta 

pandemia. Tudo para falar com seus públicos e aproximar a Universidade de sua comunidade. 
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Diante de situações de risco a busca e uso da informação o indivíduo passa por um  processo ou 

estado de perceber a insuficiência ou inadequação de conhecimentos necessários para atingir um 

objetivo e/ou solucionar problemas. No entanto, dificuldade de compreensão e acesso às 

informações constituem-se como barreiras de ordem demográfica, psicológica e interpessoal. 

Neste contexto, o projeto busca promover a discussão acerca da temática comunicação de risco 

junto à profissionais de saúde, da educação e representantes das comunidades (líderes 

comunitários), identificando as diferentes percepções dos envolvidos sobre a comunicação de 

risco. Desta forma, pretende-se, a partir de metodologias de Design Gráfico, estabelecer 

recomendações para o desenvolvimento de materiais gráficos que sejam mediadores da 

informação auxiliando na correta instrução sobre os cuidados preventivos necessários em 

situações de risco à saúde pública. Dentre as ações desenvolvidas está a campanha intitulada: “A 

CEUC é de todas, o cuidado também”. Ela teve como foco informar, instruir e conscientizar as 

moradoras da CEUC sobre os cuidados diários necessários para prevenção da Covid-19.. Para 

tanto, a partir da abordagem de design centrada nas pessoas, teorias de design da informação o 

percurso metodológico se deu em 3 fases divididas em 6 etapas: (1) Pré Design: levantamentos e 

análises; (2) Design: conceituação, desenvolvimento e refinamento e; (3) Pós Design: avaliação, 

fechamento e implementação. A campanha foi composta por um conjunto de 11 cartazes com 

conteúdos distintos, divididos em 6 categorias, totalizando 230 peças de tamanhos variados. Os 

cartazes foram impressos e  instalados, no interior da casa, pelas próprias moradoras, de acordo 

com o fluxo e atividades ali desenvolvidas. Os resultados iniciais apontaram o potencial positivo 

da metodologia adotada, ao incluir as moradoras em diversas etapas do processo, sensibilizando-

as para o contexto e construindo, colaborativamente, as respostas ao problema. Desta forma, foi 

possível identificar e diminuir as barreiras em relação à busca por informação relacionada à 

Covid-19, principalmente de ordem psicológica e interpessoal. Destaca-se o trabalho 

multidisciplinar de professoras e alunas de design gráfico, professoras de terapia ocupacional, 

moradoras e, com o apoio da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do 

Paraná. 
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Xavier e Santos (2015) analisaram o processo de criação lexical da libras na área de biologia com 

foco na sua iconicidade, ou seja, na relação de motivação entre a forma do sinal e o significado 

que expressa. Precisamente, os autores analisaram a criação dos sinais que designam o mosquito 

A. Aegypti e de três vírus que ele pode transmitir, a saber, o vírus da zika, da dengue e da 

Chikungunya, com base no modelo de criação analógico de iconicidade linguística de Taub 

(2001). Mais recentemente, Xavier e Ferreira (a sair) em sua análise de processos morfológicos 

da libras compararam a formação desses sinais técnicos com o de topônimos e do léxico em geral. 

Com isso eles observaram uma predominância de composição simultânea neste caso. O objetivo 

desta pesquisa é analisar morfologicamente um maior número de sinais técnicos da biologia para 

confirmar a tendência observada por Xavier e Ferreira. Para isso coletei 215 dados no “Manual 

de Libras para Ciência: A Célula e o Corpo Humano” de Iles (2019). Esses dados foram 

classificados em relação à sua estrutura morfológica, ou seja, se são simples (formados por um 

único sinal) ou compostos (formados por mais de um sinal). No segundo caso, eu os 

subclassifiquei como compostos sequenciais, isto é, formados por mais de um sinal produzido em 

sequência, e compostos simultâneos, ou seja, realizados por mais dois sinais articulados ao mesmo 

tempo: um em cada mão. Foi necessário ainda criar a categoria mistos para os casos em que a 

formação envolvia ao mesmo tempo composição sequencial e simultânea e outra para sinais 

soletrados. Como resultado, observamos maior frequência de sinais simples (95). Em segundo 

lugar, predominam os sinais compostos simultâneos (41). Em terceiro lugar, aparecem os 

compostos sequenciais (25). Em quarto lugar, ficaram os compostos mistos (13). Por fim, o caso 

menos frequente foi o de sinais soletrados, para o qual identifiquei apenas um sinal. 23 sinais 

foram alocados na categoria dúvida, uma vez que sua estrutura morfológica não nos parece clara. 

Com isso, este trabalho avança o de Xavier e Ferreira, ao mostrar que entre os sinais técnicos da 

biologia outros processos de formação lexical são empregados. 
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Ferramentas como o Podcast, oferecem conteúdos de forma gratuita e que chegam a todos os 

públicos. Utilizando linguagem acessível, esse meio de divulgação pode ser a forma de levar 

informação e educação para a sociedade, gerando troca de experiências, oportunidades de 

colaboração, e interação entre universidade e comunidade. Neste projeto, busca-se analisar, 

divulgar e popularizar os trabalhos realizados em projetos de extensão da UFPR, e de instituições 

de Ensino Superior de todo o país. Foram realizadas atividades que envolvem seleção e análise 

de artigos publicados na Revista Extensão em Foco, ou publicações de projetos extensionistas de 

universidades de todo o país. A equipe de editores da revista é composta por docentes de diversas 

áreas e alunos participantes do projeto de extensão, que contribuem, principalmente, na etapa de 

diagramação desses artigos. A publicação desses trabalhos possibilitou o estudo dos mesmos, 

além de proporcionar o contato com os autores selecionados, contemplando conhecimentos de 

diferentes áreas da Extensão Universitária. A partir disso foram elaborados roteiros para gravação 

desse material, edição dos áudios de convidados entrevistados, divulgação deste conteúdo através 

do Podcast Revista em Foco, e através também das redes sociais. Entre os materiais 

desenvolvidos, estão duas temporadas do Podcast, que divulga projetos, princípios e diretrizes da 

extensão universitária. A primeira delas possui 10 episódios: Apresentação; Ações extensionistas 

na comunidade indígena; Conheça a Extensão na UFPR; História da Extensão Universitária; Pré- 

Vestibular Comunitário- Parte 1 e Parte 2; Produção de álcool 70% na UFPR- Setor Palotina; 

Plantas Medicinais; GPTHOR; FECITEC. A segunda temporada, é composta por: Quais os 

princípios da Extensão Universitária?; Física na Praça; Observatório Xará; Universidade Aberta 

a Maturidade; Editorial n°23; A saga do COVID no corpo humano. Com episódios abordando 

trabalhos tão interessantes, foi necessário buscar formas de divulgar esses conteúdos, assim foram 

criadas as redes sociais do projeto. A página do Facebook e o Instagram são atualizadas duas 

vezes por semana, divulgando o Podcast Revista Extensão em Foco. Para isso, são elaboradas 

postagens que contém informações pertinentes de cada um dos episódios, de forma criativa, como 

forma de despertar o interesse tanto dos indivíduos que vivem no ambiente universitário, quanto 

da comunidade em geral. 
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Introdução: O Núcleo de Comunicação e Educação Popular (NCEP) é um programa do 

Departamento de Comunicação da UFPR. É constituído por três projetos vinculados, respaldados 

nos princípios da educomunicação e da comunicação popular: “Educomunicação nas escolas”; 

“A Laje” e “Gaveta Edições”. Dentre os autores que fundamentam as ações do NCEP, destacamos 

Paulo Freire, Ismar Soares, Adílson Citelli, Gómez-Orozco e Cicília Peruzzo. Com 18 anos de 

atividades, é gerenciado de forma horizontal por cerca de 20 estudantes de Relações Públicas, 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Atua em frentes que incluem: jovens de periferias 

urbanas; apoio a refugiados; população LGBTQI+; contaminados pelo HIV; povo da rua; 

moradores de áreas de ocupação. Objetivos: promover o empoderamento social e comunicacional 

de pessoas à margem da mídia tradicional, em ambientes educacionais e em comunidades 

empobrecidas. Garantir o direito à informação com práticas pedagógicas que visam o 

desenvolvimento do ser humano integral. Fomentar a reflexão sobre o papel dos meios de 

comunicação na sociedade. Colaborar com a autonomia e o protagonismo juvenil. Metodologia: 

seguiu os princípios da educomunicação: não se produz “para”, mas “junto” com os atores. 

Buscou-se fazer com que o público-alvo ganhasse autonomia e se percebesse como interlocutor, 

numa prática libertadora. As oficinas partiram das dinâmicas de interação, com comunicação 

aberta, visando a construção de projetos de vida. A rotina do NCEP inclui: idas aos territórios 

onde os projetos se desenvolvem; duas horas de reuniões semanais, para planejamento; 

atualização de conteúdo nas redes; grupos de trabalho e participação em encontros de pesquisa e 

extensão. Resultados: em 2020, mesmo com a pandemia, o programa conseguiu manter 50% de 

sua agenda. Destacamos 50 encontros virtuais com adolescentes do C.E. João Gueno, em 

Colombo, dos quais resultaram três edições da revista Janelas Abertas. A produção de dois 

webdocs, um com os educadores da ONG Passos da Criança; e outro na Ocupação 29 de Outubro. 

Acrescente-se a finalização do livro depoimentos Vidas no positivo, com membros do grupo 

Reatar, do HC; e a criação de um circuito de cartas para romper o isolamento de mulheres 

refugiadas. Considerações: a prática da extensão remota foi de grande aprendizado. Houve uma 

urgência cidadã em criar atalhos para que o público com quem o programa tinha vínculo não 

ficasse ainda mais isolado. As táticas de intermediação foram aprimoradas. “Vestir a sandália do 

outro” foi uma exigência contínua, na qual as estratégias de afeto foram priorizadas. 
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O projeto de Extensão “Guias Para um Mundo Melhor” se propôs a criar uma série de guias 

voltados a recomendações de práticas cidadãs e mais inclusivas por meio de pequenos hábitos e 

debates a serem incluídos no cotidiano das pessoas. O projeto foi resultado de  uma parceria entre 

os cursos de Design da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná e envolveu docentes e discentes de ambas as universidades.Os temas foram discutidos 

e selecionados em reuniões semanais, e após a escolha dos assuntos que mais interessavam e 

moviam o grupo, realizava-se um estudo e coleta de fontes e referências. Em seguida iniciou-se 

a produção do conteúdo e ilustrações dos guias, que inicialmente foram produzidos para uma 

página no Instagram, compondo-os através de uma série de postagens. Houve o esforço para 

sincronizar a postagem dos temas em relação a datas que tornassem os conteúdos ainda mais 

relevantes e necessários ao público, como por exemplo o Guia das Eleições Municipais, que foi 

postado nas semanas que antecederam as eleições de 2020. Outro exemplo relevante é o das 

postagens do Guia Antirracista e de Linguagem Não Racista, que foram realizadas na semana do 

Dia da Consciência Negra e obtiveram engajamento bastante relevante. Após a série de postagens, 

os conteúdos e ilustrações foram adaptados na confecção de e-books. Devido à grande quantidade 

de materiais, os 4 temas explorados geraram 9 guias em formato de e-book, sendo eles: Guia da 

Linguagem Não Sexista, Guia: os Três Poderes, Guia: Representantes do Poder Público 

Municipal, Guia Sobre Racismo, Guia: consciência Negra e Representatividade, Guia: 

Linguagem Não Racista, Guia LGBTQIA+, Guia: Comunicação Empática e Guia Sobre a Luta 

LGBTQIA+. Os guias estão disponíveis e podem ser acessados tanto pela página do Instagram 

do projeto quanto pelo Acervo Digital da UFPR. A participação no projeto contribuiu para a 

aprendizagem dos temas abordados, que são muito importantes tanto para a formação profissional 

quanto pessoal, além de estender o conhecimento produzido na universidade de forma acessível 

para a população. 
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Com o avanço da tecnologia digital e a necessidade de ampliar as estratégias de divulgação 

científica, é premente o uso de estratégias de recursos lúdicos e educacionais no meio áudio visual. 

Desse modo, dois projetos desenvolvidos pelo PET Química, o Corredor Cientifico e o YouTube 

PET Química UFPR, foram desenvolvidos a fim de proporcionar acesso ao público geral a ciência 

de forma fácil, simples e interativa. O Corredor Científico teve como objetivo proporcionar o 

acesso a conteúdo científicos de química para os estudantes de graduação e o público geral, tendo 

como premissa fundamental a integração com grupos de pesquisa e o programa de pós-graduação 

em química da UFPR. Assim, a atividade permitiu a divulgação de pesquisas na área de química 

orgânica, bioquímica e analítica, como investigações na área de nutrição parental e no 

desenvolvimento de um repelente não nocivo à saúde humana. O projeto foi implementado na 

forma digital através da plataforma carrd.co, permitindo ao navegante se sentir em um corredor 

onde se encontram informações a respeito da pesquisa em exposição. Após o período de 

divulgação, os grupos de pesquisa indicaram um palestrante envolvido no projeto para 

apresentação de um seminário para os estudantes da graduação. O YouTube do PET Química 

(www.youtube.com/watch?v=UT1yCokVXw0), como segundo projeto aqui descrito, teve seu 

início no primeiro semestre de 2021 com o vídeo “O que é o PET Química”. O projeto teve como 

objetivo ser um canal de divulgação cientifica e das atividades do PET, além de assuntos a respeito 

do ambiente vivenciado pelo estudante de Química na UFPR, focando como público alvo aqueles 

que estão pretendendo entrar na universidade e buscam mais informação sobre o curso. Os vídeos 

possuem duração entre 5 e 10 minutos, e foram postados com intervalo de 15 dias, são eles: 

Química no cotidiano, Projetos do PET, Curso de Química, Laboratório. Tendo em vista os 

desafios do modelo remoto no qual os projetos estão se desenvolvendo, pode-se afirmar que para 

o projeto do YouTube do PET os objetivos e a adesão aos conteúdos atingiram patamares 

satisfatórios, enquanto que para o projeto Corredor Científico, apesar dos conteúdos de alta 

qualidade, a adesão inicialmente moderada foi auxiliada pelo projeto do YouTube do PET e pela 

divulgação nas redes sociais oficiais do PET Química (como Instagram e Facebook). 
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Introdução: O projeto Educomunicação nas Escolas – vinculado ao Núcleo de Comunicação e 

Educação Popular (NCEP) – nasceu de experiências continuadas junto a escolas das periferias de 

Curitiba e RMC. A ação tem sua base teórica em autores como Paulo Freire e Ismar de Oliveira 

Soares. Este documento destaca as atividades desenvolvidas durante a pandemia de Coronavírus, 

em 2020, no Colégio Estadual João Gueno, situado no bairro São Dimas, periferia de Colombo, 

RMC. Com cerca de 200 mil habitantes, Colombo tem metade de sua população ligada à 

imigração italiana, e outra parte, expressiva, surgida das migrações e do inchaço da malha urbana. 

É nessa fatia que se situa o São Dimas, área com carência de infraestrutura básica, índices de 

violência preocupantes e que encontra na escola um espaço de convivência. Graças ao ativismo 

educacional da direção do “Gueno”, as contingências do surto de Covid-19 não implicaram no 

isolamento dos estudantes e possibilitaram com que a ação se realizasse. A este projeto dentro do 

projeto, chamamos Janelas abertas, nome da revista produzida e editada no período. Objetivos: 

promover e sustentar o vínculo com adolescentes do C.E. João Gueno, por meio de oficinas, apoio 

na produção de material e diálogo com a comunidade escolar e seu entorno. Metodologia: o 

“Gueno” tem tradição em programas de letramento, tendo recebido o prestigiado prêmio “Viva 

Leitura”, em 2014. Essas práticas sedimentadas no ambiente escolar ajudaram a manter o ânimo 

de um grupo de 15 alunos, durante a pandemia. Foram cerca de 50 encontros virtuais, resultando 

em três edições da Janelas abertas. Todos os textos e ilustrações são dos adolescentes. A 

orientação, revisão e arte-final dos extensionistas. As atividades impuseram uma nova rotina aos 

membros do projeto. No lugar de reuniões semanais no colégio, como se fazia desde 2018, 

encontros virtuais, sujeitos à instabilidade dos meios digitais. Os percalços implicaram em 

variações de engajamento dos adolescentes, mas não impediram as oficinas. Resultados: As 

atividades que permitiram a edição da Janelas abertas tiveram foco em debates sobre mídia e 

sociedade; introdução à reportagem e produção literária, dos diários da pandemia. No geral, os 

alunos elegeram temas tais como a história do colégio e do bairro, preocupações com o futuro e 

conteúdo diversional. Considerações: A experiência de produção em plena pandemia foi um 

desafio e entre os aprendizados destacamos a importância do diálogo com a comunidade escolar 

e o saber lidar com percalços. A parceria entre o “João Gueno” e a extensão saiu fortalecida de 

2020. 
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Introdução: o projeto “A laje” é vinculado Núcleo de Comunicação e Educação Popular (NCEP). 

Nasceu para atuar junto ao povo da rua e editar o jornal A Laje – criado pelo Movimento Nacional 

da População de Rua (MNPR) para dar voz aos sem-teto dos centros urbanos. Em 2018, com a 

interrupção da parceria, extensão se juntou à Promotoria das Comunidades, do Ministério Público 

do Paraná, iniciando uma sequência de oficinas junto a adolescentes e jovens das sete ocupações 

irregulares que formam o Bolsão Caximba, na Zonal Sul de Curitiba. A região é habitada por 6 

mil pessoas, em condições sanitárias e habitacionais críticas. Com a impossibilidade de atividades 

presenciais durante a pandemia, a ação foi readequada. Ganhou o nome provisório de 

“Dumont/Caximba” e passou a agir, na forma remota, para amenizar o isolamento dos jovens com 

os quais os extensionistas tinham vínculo – os do Colégio Estadual Santos Dumont, no bairro 

Guaíra (mas oriundos das zonas empobrecidas dos bairros Lindoia e Parolin), e os das ocupações. 

Por meio de celulares e com a ajuda de intermediários das comunidades foi produzido um 

primeiro webdoc que retrata a condição juvenil nas periferias ao longo de 2020. Paralelo, “A laje” 

desenvolveu atividade semelhante a Vila das Torres, numa ação conjunta com a ONG Passos da 

Criança. Dentre os operadores teóricos do projeto destacamos Paulo Freire, Boaventura de Souza 

Santos, Ismar de Oliveira Soares, Gómez-Orozco e Cicília Peruzzo. Objetivo: reduzir o 

isolamento de crianças, adolescentes e jovens de periferias urbanas durante a pandemia, por meio 

de ações comunicacionais que fomentassem troca de informações e criação de agendas positivas 

nas comunidades de origem. Metodologia: inspirados no livro Pelas mãos de Alice, de Boaventura 

de Souza Santos, extensionistas acompanharam os territórios em que se dão as ações por meio de 

“mediadores” – sejam eles outros jovens, professores ou líderes comunitários. Esses atores eram 

importantes não só para reduzir o impacto do isolamento de quem vive nas periferias como para 

ampliar a rede de informações sobre prevenção à Covid-19. Numa etapa posterior à formação 

dessa rede, os parceiros mandaram gravações sobre o dia a dia nas comunidades, material que deu 

origem a webdocs. Resultados e considerações: as ações de “A Laje” tiveram como saldo positivo 

a manutenção parcial dos vínculos com as comunidades com as quais o projeto atuava, o 

aprendizado de como manter e criar ações comunitárias em condições adversas e a produção de 

produtos audiovisuais que documentam como algumas periferias enfrentaram a pandemia. 
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GAVETA EDIÇÕES: PARCERIA COMUNICACIONAL E DIDÁTICA 

Nº: 202110317 

Autor(es): Danielle Requiao de Freitas, Gabrielle Marina Melego Romao, Joana Luzia Tapea 

Pereira, Kerollyn Rafaela Jonas Ribeiro, Mariana Pallu Martins 

Orientador(es): Jose Carlos Fernandes, Hendryo Anderson Andre 

Evento: ENEC 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Comunicação, Editoriais, Material Didático 

 

O projeto Gaveta Edições – vinculado ao programa Núcleo de Comunicação e Educação Popular 

(NCEP) – nasceu em 2018, de duas disciplinas optativas oferecidas no curso de Comunicação 

Social. O trabalho em sala de aula visava desenvolver práticas de editoração e um laboratório para 

indexar num site a produção do departamento (livros reportagens, documentários, reportagens...). 

Entendeu-se como parte desse acervo os materiais com possibilidade de serem utilizados para 

além da dinâmica noticiosa. São exemplos os vídeos sobre refugiados, ou um farto conjunto – em 

todas as plataformas – sobre a ditadura militar no Brasil. O objetivo do curso, convertido em 

projeto de extensão, passou a ser identificar essa produção, organizá-la e oferecê-la a 

comunidades educativas. Além da indexação, os parceiros recebem sugestões de exercícios, 

dinâmicas, encenações para melhor aproveitamento do acervo. Entende-se que a velocidade e o 

volume de informações na rede reforça a necessidade de mediadores da produção, inclusive para 

combater a desinformação. Inspiram a proposta as práticas da educomunicação, com base em 

Ismar de Oliveira Soares e Adílson Citelli. Quanto à metodologia, o projeto se pautou nos 

seguintes passos: CAPTAÇÃO: busca ativa de materiais nos arquivos do Decom e em contato 

com os professores de disciplinas laboratoriais, de TCC e de iniciação científica. CURADORIA: 

leitura e seleção do material. CATEGORIAS: divisão do material em duas linhas – a dos gêneros 

comunicacionais (crônica, ensaio, reportagem...) e a dos assuntos (mulheres, negros, ditadura 

militar, cidade, história, comportamento). INDEXAÇÃO: republicação em site próprio. 

ENVELOPAMENTO: mudança de roupagem no material, com proposta de outros links e 

sinapses. GRUPO FOCAL: apresentação do material a professores e agentes comunitários, de 

modo a agregar impressões e opiniões diferentes. ETAPA DIDÁTICA: produção de exercícios, 

jogos e experimentos lúdicos. Em 2020, apesar dos limites impostos pela pandemia, o “Gaveta 

Edições” mediou o lançamento de três edições da revista Janelas Abertas, no C.E. João Gueno; 

elaborou um e-book em áudio e vídeo do livro O meu, o seu, o nosso São Dimas, produzido em 

projeto do programa, na mesma instituição, e se engajou na finalização do livro Vidas no Positivo, 

com depoimentos de membros do grupo Reatar do Hospital de Clínicas, núcleo que dá apoio a 

pacientes contaminados pelo HIV. Em 2021, o “Gaveta” deu continuidade ao apoio editorial aos 

projetos vinculados e avançou na consolidação do site educomunicativo, agregando-lhe mais 

conteúdo a ser distribuído aos parceiros. 
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DIÁLOGO HISTÓRICO EM TEMPOS DE PANDEMIA: ADAPTAÇÃO DE EVENTOS 

E AÇÕES EDUCATIVAS DO GRUPO PET HISTÓRIA UFPR PARA O FORMATO 

DIGITAL 

Nº: 202110341 

Autor(es): Ana Camille Kroin, Cristina Dietrich Machowski Martins, Felipe Adrian de Assis 

Vaz, Heloisa Motelewski Trippia, Vitoria Gabriela da Silva Kohler 

Orientador(es): Marcos Goncalves 

Evento: EAF 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Ensino, Extensão Universitária, Plataformas Digitais 

 

A promoção de eventos e oficinas voltadas ao público externo, realizados através das plataformas 

digitais, teve como objetivo superar as dificuldades impostas pela pandemia da COVID-19 e 

cumprir com a tríade que rege os princípios do PET - ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, 

as atividades buscaram estimular o pensamento crítico, através de conexões entre passado e 

presente, bem como introduzir o público, de composição ampla que ultrapassou as fronteiras 

acadêmicas, ao método histórico científico. Para isso, seguiram-se os preceitos teórico-

metodológicos da História Pública, preconizando a divulgação do saber histórico desde a 

interação com o público e o questionamento às apropriações dominantes do passado. Assim, 

foram adaptadas atividades já realizadas à nova realidade remota, como o Café com História, e 

novas propostas foram postas em prática, como ciclos de palestras e minicursos, suscitando o 

debate sobre temas correlatos entre passado e presente. Com tal fim, foram utilizadas algumas 

plataformas digitais, como Streamyard e YouTube para transmissão, Instagram, Facebook e 

Formulários Google para divulgação e inscrições. Através do diálogo com o ensino, o PET 

renovou a parceria com o SESI Campo Largo. Os membros envolvidos realizaram oficinas de 

análise de fonte de acordo com os temas solicitados pela docente, referentes à atualidade. Nessas 

oficinas, realizadas de maneira remota, foram abordados tanto as problemáticas atuais em relação 

às temáticas expostas, quanto contextos históricos anteriores que possibilitaram aos discentes 

realizar as análises propostas ao final das aulas, relacionando o presente, passado e os processos 

históricos que permeiam a sociedade contemporânea. As redes sociais do grupo popularizaram as 

atividades para além do público tradicional, o que possibilitou o aumento de inscrições e de 

visualizações dos eventos. Com a disponibilidade no Youtube, pessoas de todas as partes do Brasil 

puderam participar do debate sobre as temáticas apresentadas. Além disso, a parceria entre o PET 

História UFPR e o Colégio SESI Campo Largo proporcionou aos integrantes do grupo a prática 

de docência na área de história para o ensino básico, tanto com as aulas ministradas quanto com 

a composição das notas dos alunos. Através do público conquistado pela adoção das plataformas 

digitais, inferiu-se que o acesso à comunidade externa pode ser mantido após o retorno das 

atividades presenciais através dos mecanismos de divulgação e das plataformas de transmissão 

online de eventos. 
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OBSTUR - OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO PARANÁ 

Nº: 202110353 

Autor(es): Ana Carolina Kuss, Nayla Gabriela Ambrosio 

Orientador(es): Juliana Medaglia Silveira, Carlos Eduardo Silveira 

Evento: ENEC 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Interface Academia-Mercado, Mediação Da Informação, Turismo 

 

O Observatório de Turismo do Paraná - OBSTUR/PR, é um projeto de extensão do Departamento 

de Turismo da Universidade Federal do Paraná que busca desenvolver o turismo de maneira ética 

e sustentável no Estado, facilitando o planejamento e a gestão do turismo. Por meio de estudos, 

busca fomentar uma rede de geração e gestão de dados e informações, incentivando a utilização 

dos mesmos e intermediando a interface entre academia e mercado. Este Projeto apresenta como 

fio condutor a relação do turismo com a sociedade, da universidade com a realidade na qual o 

turismo paranaense se desenvolve, na vontade de colaborar estrategicamente, a partir de dados, 

com o desenvolvimento turístico do Paraná. Assim, por meio da metodologia participativa, este 

Projeto é construído a muitas mãos, mas com os objetivos claros de envolvimento de alunos da 

graduação da UFPR junto aos atores sociais do Turismo, em prol de um turismo paranaense 

sustentável. Para tanto, dentre as atividades realizadas encontram-se a produção de boletins sobre 

o turismo paranaense a partir de dados secundários, a identificação e monitoramento de dados 

internacionais ligados à tendências e consumo e a divulgação e atualização de repositório dos 

artigos científicos sobre o turismo paranaense. Todas as ações acontecem a partir de palestras, 

participação em eventos, perfis nas redes sociais Instagram e LinkedIn, bem como, no site do 

Observatório de Turismo (www.obsturpr.ufpr.br). Também é possível destacar a elaboração da 

Sondagem Empresarial dos Impactos da COVID-19 no setor do turismo do Paraná. Os dados 

tabulados e os resultados obtidos embasaram artigos científicos,, além de terem sido discutidos 

em entrevistas de rádios, reportagens de revistas e participação em podcasts. Assim, o Projeto 

busca contribuir no entendimento do panorama de desenvolvimento e na recuperação do turismo 

visto a importância da informação estruturada e de fonte confiável e independente, para tomada 

de decisão nas esferas públicas e privadas. Além disso, o projeto impacta na formação das 

bolsistas e voluntárias no desenvolvimento e aprimoramento de habilidades específicas: pesquisa 

e investigação, escrita acadêmica e empírica (de acordo com o documento a ser elaborado, 

trabalho em equipe, reconhecimento de teorias na prática, compreensão do turismo pelos dados e 

mediação da informação entre a universidade e a sociedade. 
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PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL: UMA EXPERIÊNCIA JUNTO A 

ORGANIZAÇÕES 

Nº: 202110363 

Autor(es): Beatriz Schefer Braga 

Orientador(es): Jose Carlos Fernandes 

Evento: EAF 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Comunicação, Organizações, Relações Públicas 

 

A seleção para atuar em monitoria digital trouxe um impasse: como adaptar o conteúdo ao sistema 

remoto? Foi um desafio para monitor, e um desafio que se estende ao professor/coordenador, que 

precisou ter um contato mais próximo com o monitor por meio de aplicativos de redes sociais. O 

desenvolvimento da monitoria na disciplina de Planejamento Gráfico e Editorial em Relações 

Públicas,. contudo, foi simples. Coube ao monitor trazer o que já conhecia do conteúdo, dividindo 

seus conhecimentos, e auxiliar os alunos que precisavam de orientação imediata. Difícil imaginar 

esse auxílio sem contato presencial, mas foi uma grata surpresa ver alunos à procura de orientação 

e dispostos a se aprofundar mais nos conteúdos da disciplina, que não são poucos e muito práticos: 

o trabalho de conclusão foi um projeto gráfico e editorial, realizado na forma transdisciplinar. A 

metodologia utilizada foi a de aulas expositivas, com apresentações em power point, e atividades 

dirigidas assíncronas, controladas pelo monitor, que analisou as entregas semanais; e deu suporte 

para um trabalho final, que foi, na essência, a apresentação do conteúdo com a junção de todos os 

exercícios anteriores. Essa interação facilitou para quem estava fazendo a disciplina na tarefa de 

construir o seu trabalho final de maneira mais ágil, com o olhar analítico e com um resultado mais 

visível. Os projetos desenvolvidos foram satisfatórios. Houve um saldo positivo, com produção 

de sites e cartilhas, entre outros. Os alunos foram participativos, com a grande maioria fazendo 

as atividades assíncronas e entregando um produto final de maneira profissional. A monitoria foi 

fundamental em pequenos detalhes que fizeram a diferença, seja ao reservar um horário para 

orientações e também ao ajudar a discernir qual o melhor caminho a ser seguido. Leve-se em 

conta que durante o trimestre esse produto foi desenvolvido para um cliente real, que possuía 

necessidades e de forma profissional os alunos conseguiram corresponder além das expectativas 

criadas. 
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PRODUÇÃO E USO DE GIFS, MEMES E STICKERS NA COMUNICAÇÃO DIGITAL 

VIA WHATSAPP 

Nº: 202110365 

Autor(es): Cristiano Goncalves Matos 

Orientador(es): Fabio De Carvalho Messa 

Evento: ENEC 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Comunicação Digital, Conversação Online, Produção De Conteúdo Online 

 

O projeto continua promovendo um espaço de atuação teórico-prática para alunos do curso de 

Licenciatura em Linguagem e Comunicação (LINCOM) do Setor Litoral da UFPR. Tem-se 

produzido conteúdos para o website do curso de Licenciatura em Linguagem e Comunicação e 

também do curso de Licenciatura em Educação Física. Reportamos e noticiamos as atividades 

realizadas em módulos/disciplinas, pesquisas de docentes e discentes, ações extensionistas, 

projetos de iniciação à docência. São confeccionadas, também, matérias especiais de áreas 

temáticas significativas da estrutura curricular do curso de LinCom: língua, literatura, cinema, 

linguística, comunicação, mídia-educação e cultura geral. O objetivo tem consistido em organizar 

o funcionamento dos dois sites, dando visibilidade a todas as atividades dos cursos (e relacionadas 

aos cursos) em suas projeções extra universidade, propiciando, com isso, várias áreas de atuação 

dentro do projeto, tanto em termos de conteúdo (pesquisa, reportagem e redação), quanto em 

termos técnicos (editoração e produção gráfica), sob a perspectiva crítica da mídia-educação. Os 

websites têm funcionado como portais das áreas de Linguagem e Comunicação e de Educação 

Física, divulgado conteúdos de interesse da comunidade na qual o Setor Litoral está inserido, 

aproximando a comunidade da UFPR Litoral e das atividades culturais que ocorrem na própria 

região, principalmente durante a pandemia. Em outras etapas do projeto, ainda no período que 

antecedeu a pandemia, foram estabelecidas relações com a comunidade escolar, envolvendo-a em 

ateliês de mídia-educação nas aulas de Língua Portuguesa no ensino fundamental da Escola 

Municipal Wallace Thadeu de Melo e Silva, em Matinhos. As oficinas consistiram em atividades 

de análise do texto noticioso impresso e digital, especificando componentes estruturais da notícia 

e impasses ideológicos; análise da linguagem dos quadrinhos do Chico Bento, que tematizavam 

o dia-a-dia da escola rural, destacando aspectos estruturais – discurso direto e indireto -, 

linguísticos e estilísticos - classes gramaticais como a Interjeição e processos de formação de 

palavras como as Onomatopéias. Agora, nesta fase de pandemia, estamos desenvolvendo 

atividades remotas no ensino fundamental na Escola Estadual Professora Abigail dos Santos 

Correa. Dentre as abordagens das oficinas estão: Linguagens da Comunicação Digital - Análise 

de Stickers, Memes e Gifs nas conversas de WhatsApp, especulando sobre as intencionalidades 

de uso, suas relações intertextuais e intermidiáticas. 
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SER CURITIBANO: UMA ANÁLISE POLÍTICO-LINGUÍSTICA DE RECURSOS 

EXPRESSIVOS DA EMPRESA CLEAR CHANNEL 

Nº: 202110407 

Autor(es): Gabriel Camargo Onesko 

Orientador(es): Glenda Heller Caceres 

Evento: EAF 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Identidade Curitibana, Paisagem Linguística, Políticas Linguísticas 

 

O presente trabalho realizou uma análise da Paisagem Linguística de Curitiba, focalizando 

especialmente a relação construída entre língua e expressão identitária, a partir de pressupostos 

epistemológicos da área de Políticas Linguísticas. A análise da Paisagem Linguística visa a 

compreender e estudar os objetos linguísticos que marcam a construção simbólica do espaço 

público, de modo que, através desses objetos, é possível depreender marcas socioculturais 

construídas no espaço das cidades. Aliada a isso, surge a ligação entre Paisagem Linguística e 

identidade, uma vez que a representação de uma língua no espaço público está visceralmente 

ligada à valorização de uma identidade sobre outras. Considerando tais pontos, este trabalho foi 

realizado tomando como aporte teórico os estudos sobre a relação entre línguas e identidades, 

especificamente no que se refere à valoração ou ao impedimento da realização linguística no 

espaço público. Para desenvolver a análise foram selecionadas três imagens publicitárias 

idealizadas pela companhia Clear Channel, responsável pela manutenção de cartazes em Curitiba. 

A campanha publicitária em questão buscava conscientizar o cidadão em relação à valorização 

do patrimônio público ao apresentar uma gíria curitibana em contraposição a palavras que têm o 

mesmo significado em outros lugares do país, mas uma forma diferente, como “vina”/“salsicha”, 

“chineque”/“pão doce” e “penal”/“estojo”. A apresentação das gírias sempre estava vinculada à 

ideia de zelo ao patrimônio público, fazendo com que um juízo de valor positivo fosse atribuído 

aos regionalismos curitibanos, destacando as gírias locais e colocando-as no lugar de outras 

variantes. Através da análise de tais cartazes, foi possível perceber como a Paisagem Linguística 

de Curitiba está composta por representações linguísticas que valoram o regional, fortalecendo a 

identidade do curitibano através da vinculação das gírias ao respeito pelo patrimônio público, 

aproximando-o do cidadão por meio da sua língua. Essa campanha publicitária, portanto, foi 

considerada uma Política Linguística de status, uma vez que trouxe à tona a legitimação de marcas 

identitárias locais. Assim sendo, conclui-se que a presença dessas marcas linguísticas no espaço 

público de Curitiba buscou impactar seu público-alvo através do fortalecimento da relação entre 

língua e identidade. 
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA VILA TORRES: EDUCOMUNICAÇÃO NA 

PANDEMIA 

Nº: 202110453 

Autor(es): Alisson de Souza Alves Luiz, Mariana da Silva de Souza 

Orientador(es): Jose Carlos Fernandes 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Comunidades Periféricas, Educomunicação, Juventude 

 

O projeto “Crianças e Adolescentes da Vila Torres: educomunicação na pandemia” é uma 

continuação das ações desenvolvidas em 2019/2020 pelo Grupo de Trabalho Vila Torres, 

vinculado ao Núcleo de Comunicação e Educação Popular (NCEP). Em 2019, oficinas de 

fotografia e entrevista eram oferecidas presencialmente na Passos da Criança, ONG que promove 

acolhimento no contraturno para crianças e adolescentes da Vila Torres – uma das comunidades 

mais pobres de Curitiba. Com a pandemia, a organização passou a atender de forma remota, um 

desafio para famílias com pouca inserção digital. Assim, oferecemos alternativas e suporte para 

as atividades da ONG, promovendo: oficinas de edição básica de vídeos didáticos, contribuições 

para confecção de atividades lúdicas impressas enviadas às crianças e jovens, orientação à 

elaboração de planilhas de organização de acervo de vídeos e áudios produzidos para os kits 

educacionais, além de captação de depoimentos do corpo técnico da organização para produção 

de documentário sobre os desafios de manter as atividades de uma ONG, como a Passos, durante 

a pandemia. As atividades tinham o objetivo de manter vínculo entre extensionistas, ONG e 

moradores da Vila Torres, com os quais já tínhamos contato antes deste projeto, promovendo 

ações de educomunicação e incentivo à comunicação popular na Vila. Paulo Freire e Cicília 

Peruzzo foram os principais orientadores teóricos do projeto, que se desenvolveu 

metodologicamente com o intermédio dos educadores e oficineiros da Passos da Criança. Desta 

forma, foi possível manter nossa rede de apoio e contato entre Universidade e comunidade, 

contribuir para a formação de crianças e jovens (mesmo em contexto de isolamento social), ajudar 

a fortalecer as relações profissionais dentro da organização e estimular o registro documental de 

ações educativas da ONG. 
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MONITORIA DIGITAL NA DISCIPLINA LABORATÓRIO DE PUBLICAÇÕES 

PERIÓDICAS 

Nº: 202110473 

Autor(es): Ana Carolina de Araujo Silva, Helleine Louise Moreira Vidal, Marcia Cristina 

Varella Ehrenfried 

Orientador(es): Juliane Martins 

Evento: EAF 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Diagramação, Monitoria Digital, Publicações Periódicas 

 

A disciplina Laboratório de Publicações Periódicas do curso de Comunicação Institucional busca 

trabalhar conceitos de planejamento e projeto editorial e gráfico para elaborar, diagramar, 

imprimir e/ou veicular na internet publicações periódicas. É uma disciplina do segundo semestre 

do curso, ofertada em duas turmas. Na disciplina são desenvolvidas publicações de interesse da 

comunicação institucional, sendo necessário às/aos estudantes aplicar a teoria estudada sobre 

publicações institucionais na prática, sendo que a atividade de monitoria digital atua como 

facilitadora desse processo, pois ajuda o professor a orientar a confecção de produtos. Com a 

retomada do calendário da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a disciplina aconteceu em 

15 semanas de aulas, ente 5 de maio e 11 de agosto de 2021, período em que as monitoras 

auxiliaram as/os estudantes na produção de boletins informativos, newsletters e jornais murais, 

atendendo demandas pela UFPR Virtual e outras formas de comunicação síncronas ou 

assíncronas. As professoras da disciplina e as monitoras realizaram reuniões semanais conjuntas 

pelo Microsoft Teams para conduzir o trabalho de monitoria, como a elaboração de conteúdo para 

as aulas síncronas e assíncronas, para aprofundamento teórico e apoio no desenvolvimento das 

publicações mencionadas, a produção de tutoriais de softwares de diagramação e oficina sobre o 

desenvolvimento de jornais murais. Nessa atuação, as monitoras ajudaram no processo de ensino-

aprendizagem a partir da troca de experiências e colaboração nas atividades didáticas, 

promovendo compreensão e dinamicidade entre a aplicação prática da teoria, especialmente na 

execução dos trabalhos da disciplina, em que as/os estudantes costumam apresentar dificuldades 

ao aplicar os conceitos teóricos na elaboração das publicações institucionais e uso dos softwares 

para diagramação. 
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O projeto de extensão ZiiP - Agência Experimental de Comunicação Institucional tem como 

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 estudantes do curso de Comunicação Institucional, que são orientados por professores 

para apresentar soluções de comunicação integrada para atender demandas verdadeiras dos 

parceiros. Atualmente, estão estabelecidas as seguintes parcerias: curso de Comunicação 

Institucional, Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) da UFPR, projeto Economia, 

Universidade e Sociedade (departamento de Economia da UFPR), Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura da UFPR e grupo de pesquisa em Educação e Tecnologia (UFPR). Iniciou o atendimento 

da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 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 inicia o 

desenvolvimento de produtos apontados nas ações a serem elaboradas, sempre respeitando a 

aptidão e interesse dos discentes pelas diferentes áreas da comunicação. Como resultados, busca-

se integrar teoria-prática de modo interdisciplinar, a partir das situações demandadas pelos 

parceiros nas diversas áreas do conhecimento; configurar a agência como espaço de aprendizagem 

que contribui na formação dos estudantes; e divulgar as organizações parceiras junto a seus 

stakeholders. Em 2021, o projeto foi incluído na proposta de ajuste do projeto pedagógico do 

curso de Comunicação Institucional para curricularização da extensão a partir da inserção de horas 

de extensão em diversas disciplinas da matriz curricular. 
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O PRAZER É TODO MEU: AÇÃO DIGITAL PARA O EMPODERAMENTO SEXUAL 
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As vivências da pessoa com deficiência enquanto indivíduo e suas oportunidades na vida pública 

são invisibilizadas, numa sociedade em que a lógica capitalista e neoliberalista valoriza a 

produção e o individualismo. Ainda neste contexto, os domínios e as violências projetadas contra 

a mulher, encabeçadas por ideais machistas e misóginos, têm sido publicizados. Cruzando essas 

vivências, a partir do conceito da interseccionalidade, é possível entender que a mulher com 

deficiência está sob a incidência de múltiplas formas de opressão, vindas de discursos tanto 

preconceituosos e capacitistas quanto machistas e misóginos. Tais discursos incidem diretamente 

nas suas vivências e sexualidade, prejudicando sua autoestima e percepção sobre si própria. 

Portanto, a problemática que esse trabalho pretendeu responder foi “como incentivar, a mulher 

com deficiência a refletir e se empoderar da própria sexualidade, através do design gráfico e do 

ciberativismo?”, e o objetivo geral que o mesmo pretendeu alcançar foi “"projetar uma ação 

digital que contribua para o empoderamento sexual e autoestima da mulher com deficiência". O 

método escolhido foi o Social Implication Design, um processo de design que busca priorizar a 

concepção de um impacto social, para que, em seguida, se pense no produto gráfico e sua 

interação com o usuário. Tal método permitiu a realização de uma pesquisa de campo, que 

possibilitou trazer relatos reais de 106 mulheres com deficiência e assim aprofundar os 

conhecimentos acerca de suas vivências e demandas. O resultado então foi o desenvolvimento de 

uma ação digital para mulheres com deficiência, que trouxe temas a respeito do seu 

empoderamento sexual e da sua autoestima. A alternativa selecionada apresentou seis publicações 

organizadas em formato de GRID para o Instagram, com ilustrações de corpos femininos diversos 

e tipografia no estilo old-school, ressignificando a palavra “prazer”, a se comportar de forma 

inclusiva, ativista, emancipatória, empoderadora e acessível. Ao final, após uma testagem com o 

público-alvo, foi possível perceber que apenas uma das publicações apresentou pontos a serem 

revistos quanto à inclusão. E ao final foi possível considerar que a problemática e o objetivo geral 

seguiram para o processo de resolução, a partir do momento que a pesquisa de campo e o projeto  

conseguiram alcançar um número expressivo de mulheres com deficiência promovendo  reflexões 

sobre suas vivências e autoestima. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

41 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 
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O projeto Energi! nasceu em 2018, como parte da Comissão Interna de Conservação de Energia 

(CICE) da UFPR, com o desafio de averiguar e de propor alternativas para reduzir ou tornar o 

consumo energético mais eficiente da universidade, um projeto multidisciplinar envolvendo 

engenharias, arquitetura e design, sendo este trabalho aqui apresentado, o segmento do projeto do 

Design Informacional para os IDE 's – Indicadores de Desempenho Energético. O problema 

enfrentado pelo design informacional compreendeu um grande volume de dados advindos dos 

110 medidores de consumo instalados em diversos campi, informações das contas de energia e da 

diversidade das edificações. Logo, o objetivo do projeto foi desenvolver artefatos gráficos que 

tornassem essas informações acessíveis à comunidade, não especialista. Para o desenvolvimento 

foi aplicada a metodologia Design Sprint, a qual abrange seis etapas: compreender, definir, 

esboçar, decidir, prototipar e validar. A primeira etapa, compreender, partiu da análise de 

similares e dos resultados iniciais em tabelas geradas pelos bolsistas em engenharia elétrica; 

definir, foram realizadas conversas com a equipe para a compreensão de quais seriam os 

principais IDE’s da universidade, bem como a organização mais estratégica dos elementos; 

esboçar, foram geradas alternativas e novos estudos de possibilidades, com a proposta de um 

mapa isométrico interativo, bem como um modelo de dashboard inicial para a representação dos 

demais IDE’s; prototipar, foram gerados protótipos de dois mapas isométricos interativos do 

Centro Politécnico, o primeiro contemplando o campus por inteiro e segundo de um recorte do 

campus com informações mais detalhadas de 10 medidores, bem como a modelização do 

dashboard, para por fim, validar com a própria equipe em diferentes dispositivos eletrônicos, 

como computadores e móbiles e serem refinamentos necessários. Como resultados, duas páginas 

no site do projeto Enegi! (https://energi.eletrica.ufpr.br/campus) foram feitas para veicular os 

IDE’s da UFPR, uma com o conteúdo em dashboard, abrangendo os valores de consumo geral de 

toda a universidade e outra contendendo os dois mapas interativos do Centro Politécnico. A partir 

dessa implementação, o projeto visa ampliar a criação dos IDE’s da universidade para novos 

setores e campus UFPR, de forma a conscientizar a comunidade interna, assim como um projeto 

vitrine para a universidade, a fim de transformá-la em referência em eficiência energética. 
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ENERGI! CONSTRUÇÃO ESTRATÉGICA DE UM WEBSITE PARA PROMOÇÃO 
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Informar ações que promovem o uso sustentável de energia na Universidade Federal do Paraná é 

a proposta que motivou a criação do site institucional do Energi. O projeto Energi surge como um 

braço da CICE - Comissão Interna de Conservação de Energia, com a finalidade de pensar em 

práticas que envolvem conscientização e inovações tecnológicas. Para o amparo e conexão dessas 

múltiplas ações sendo realizadas nos mais diversos campi da UFPR constituiu-se o objetivo deste 

projeto em criar um ambiente virtual que comunicasse à comunidade interna e externa as 

realizações do Projeto Energi!, as quais estão transformando a universidade em um laboratório 

vivo de inovações. Visto que os projetos promovidos são referentes às áreas de engenharia elétrica 

e arquitetura, surge o desafio de expandir essas informações traduzidas em uma linguagem 

acessível ao público leigo. O desenvolvimento do site ficou a cargo da equipe de design gráfico, 

seguindo a metodologia de Garrett como estruturação básica projetual, associado ao processo de 

design da agência londrina de web design 1LG digital e ainda contou com princípios de design 

da informação. O bom planejamento das primeiras etapas, focalizadas na arquitetura da 

informação, garantiu forte pilar estrutural para a aplicação do design gráfico visual e com uma 

estrutura hierárquica bem definida, foi possível vislumbrar quais matizes e elementos gráficos 

deveriam ser utilizados em cada área do wireframe. Foram realizadas entrevistas com as equipes 

projetuais permitiram a extração dos pontos essenciais de cada frente do projeto, assim como a 

partir da compreensão de pessoas extrínsecas à área de engenharia elétrica e arquitetura, como 

pessoas voltadas para as áreas de design e comunicação, foi possível desenvolver textos e 

linguagens gráfico-visuais simplificados e ainda assim, de riqueza informacional. Por sua vez, o 

contato direto com todos os stakeholders possibilitou maior assertividade de conteúdo e revisões 

essenciais para reafirmar a adequação dos artigos. Após o lançamento do site, em Dezembro/2020 

(https://energi.eletrica.ufpr.br), observa-se êxito no cumprimento da expansão comunicacional, 

devido às etapas desenvolvidas direcionadas à tornar o conteúdo mais compreensível em conjunto 

com o potencial multiplicador de informações do artefato. Dessa forma, foi constatado que a 

interação do usuário com a interface digital acarreta em uma relação de ganho, na qual a 

assimilação informacional ocorre pela interação com o site, sendo este importante para a 

divulgação das pesquisas e projetos aplicados do Energi!. 
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Para o desenvolvimento das atividades comunicacionais referentes às ações de uso inteligente de 

energia elétrica na Universidade Federal do Paraná, a CICE - Comissão Interna de Conservação 

de Energia criou um projeto de Eficiência Energética. O projeto composto por uma equipe 

multidisciplinar de alunos e professores da universidade necessitava de uma identidade marcante 

em meio aos outros projetos do mesmo porte. Para o desenvolvimento da marca aplicou-se o 

processo de design de Peón em três grandes fases: a problematização (levantar de informações e 

requisitos), a concepção (criar soluções) e a especificação (preparar para aplicações). A resposta 

ao problema se deu com a criação do naming  Energi! e uma identidade visual para o projeto de 

Eficiência Energética. “Energi” foi escolhido a partir do prefixo relacionado e energia, pela 

fonética marcante de fácil assimilação e pelo caráter jovem para comunicar-se com o público 

alvo, comunidade da UFPR. A identidade visual foi desenvolvida para ser impactante e denotar 

eficiência, profissionalismo e qualidade. O uso da escala cromática presente na Etiqueta Nacional 

de Eficiência Energética em Edificações (ENCE) com cores do vermelho a verde (do menos ao 

mais eficiente), em conjunto com o azul escuro da UFPR e formas curvilíneas que denotam a 

iconografia do ponto de exclamação, resultaram em uma forte chamada para ação. A unidade da 

identidade visual é fundamental para que a marca seja facilmente reconhecida e construa, em 

variados pontos de contato, uma imagem consolidada. Os elementos imagéticos da marca do 

Projeto Energi! foram replicados para as peças comunicacionais de campanhas veiculadas nas 

mídias sociais da UFPR, slides de apresentações institucionais e também no site do projeto 

(https://energi.eletrica.ufpr.br), justamente para estabelecer a unidade, a consistência e o 

reconhecimento  pela comunidade interna da UFPR das ações e dos resultados do projeto. Por 

fim, obteve-se o resultado esperado, comprovado a partir do feedback de alunos e professores da 

UFPR, pode-se observar o alcance e reconhecimento da marca para com todos os stakeholders, 

sendo também vetor informacional acerca dos temas que envolvem eficiência energética dentro 

da universidade. 
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A Ciência Aberta é um movimento mundial que ganhou grande visibilidade no Brasil nos últimos 

anos e se caracteriza pela prática da pesquisa científica de forma colaborativa, aberta e 

transparente. As temáticas relacionadas à ciência aberta preveem mais transparência no processo 

científico e democratização do acesso ao conhecimento – o que representa impacto na 

transformação social. O objetivo geral do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da 

Informação Científica foi incentivar as práticas de ciência aberta por meio da gestão de dados e 

da informação científica. De forma específica buscou a) contextualizar a importância da ciência 

aberta à comunidade acadêmica e à sociedade em geral; b) apresentar conceitos e práticas de 

gestão de dados científicos; c) promover ações de extensão sobre a ciência aberta e a gestão da 

informação científica para capacitação dos participantes; d) envolver a comunidade acadêmica e 

a sociedade em geral no que diz respeito à ciência aberta. Do ponto de vista metodológico, o 

projeto foi desenvolvido com foco em duas perspectivas, o que demandou diferentes 

metodologias. A primeira perspectiva focou na orientação e capacitação da comunidade 

acadêmica e da comunidade externa sobre as dimensões da ciência aberta e sua relação com a 

gestão da informação científica, em especial a gestão de dados científicos. A segunda perspectiva 

teve como cerne a divulgação científica a partir do desenvolvimento de ações, como a gestão de 

conteúdo relacionado ao tema do projeto às mídias sociais; a produção  do podcast da Revista 

AtoZ – novas práticas em informação e conhecimento, denominado Revista AtoZ e disponível 

desde agosto de 2021; e a elaboração de material bibliográfico para divulgação do tema do 

projeto, publicitado em acesso aberto e em formato digital. O projeto contribuiu para elucidar a 

importância do olhar interdisciplinar sobre a relação do movimento de ciência aberta com a gestão 

de dados e da informação científica. Ciência aberta é um ecossistema que representa um novo 

paradigma científico voltado para a transparência da atividade científica como um todo e, 

também, a participação da comunidade na produção de conhecimento. Pretendeu-se instigar o 

diálogo sobre as possibilidades da ciência aberta, com a inclusão da comunidade no fazer 

científico. O projeto foi fundamental para auxiliar na familiarização da comunidade  acadêmica 

com práticas de ciência aberta já demandadas por periódicos científicos, agências de fomento e 

instituições governamentais. 
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O projeto desenvolvido pelo Laboratório Benefícios das Florestas & Desenvolvimento 

Sustentável (LBFDS/DERE) tem como objetivo principal a disseminação de informações 

relacionadas ao estado da arte e a principal contribuição da economia florestal, políticas públicas 

e questões de governança associadas sustentabilidade do setor agropecuário e florestal, com 

atividades que apresentem resultados de natureza ambiental, social e econômica que promovam 

o desenvolvimento rural sustentável. As circunstâncias impostas pela pandemia da COVID-19, 

em 2020 e 2021, levaram o foco das atividades desenvolvidas para o ambiente virtual, com a 

produção de material informativo publicado nos perfis do LBFDS nas redes sociais Instragram e 

Facebook, bem como a promoção de lives com profissionais convidados para abordar os diversos 

temas relevantes na temática agroflorestal. O perfil no Instagram teve até julho/2021, 1160 

seguidores e a página no Facebook contava com 374 curtidas, e o total de pessoas alcançadas foi 

estimado em 3000. As atividades do projeto contaram com intensa participação do alunado da 

UFPR e de outras instituições de ensino, assim como de profissionais entidades de ciência e 

tecnologia e de promoção do desenvolvimento sustentável, o que ensejou: 1. Contribuição para o 

aprendizado do alunado, com sua inserção em indicadores de impacto de sua transformação 

pessoal e profissional; 2. Participação ativa dos vários grupos parceiros e de representantes dos 

públicos-alvo nas etapas de planejamento, implementação e avaliação de atividades, com 

envolvimento de estudantes e profissionais das várias áreas de requeridas para o desenvolvimento 

sustentável; A atividade proporcionou a abertura de um espaço para a discussão de temas 

relevantes num formato até então pouco explorado pela academia, com o compromisso de 

apresentar informação tecnicamente correta e dar a oportunidade ao público participante de sanar 

dúvidas e interagir com os convidados. A atividade contribuiu na formação dos estudantes 

envolvidos, visto que todas as etapas desse processo, deste a gestão do perfil na rede social, a 

produção de material informativo compartilhado na forma de posts, stories e na promoção das 

lives, resultaram no expressivo alcance da atividade. 
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O projeto de Extensão Bit Papo, ainda em andamento, é uma ação criada para dar visibilidade ao 

curso de Licenciatura em Computação através de lives online, acessível para a comunidade 

acadêmica e externa à UFPR Setor Palotina.  Além disso tem a intencionalidade de promover a 

divulgação científica e tecnológica dos projetos desenvolvidos e temáticas trabalhadas no curso 

de Licenciatura em Computação possibilitando a aproximação entre professores, estudantes e 

comunidade externa à UFPR através da comunicação direta via redes sociais, além de incentivar 

a inserção dos estudantes em projetos de ensino, pesquisa e extensão realizados no âmbito do 

curso de Licenciatura em Computação. O projeto também foi criado para atender a demanda de 

novas alternativas de interação entre universidade e sua comunidade, tanto acadêmica quanto 

externa no contexto da Pandemia ocasionada pela COVID-19. Neste sentido, contribui para que 

seja criado um novo canal de comunicação com os estudantes a partir das redes sociais utilizando 

o modelo de entrevista, mediada pelos próprios estudantes, tornando-se palco de reflexões e 

diálogos sobre as temáticas que envolvem a formação profissional do futuro licenciado em 

computação dando visibilidade ao curso, contribuindo para a construção de novos saberes e ainda 

despertando interesse nas pessoas tanto para o ingresso quanto para permanência no curso. As 

lives acontecem semanalmente  com duração de 45 minutos em que os ouvintes podem enviar 

perguntas ou sugestões pertinentes ao espaço. Espera-se que através das lives tenha-se um 

engajamento maior dos estudantes do curso e da comunidade. Da mesma forma, que os diálogos 

possibilitem a criação de redes de contato, de novas ideias e parcerias que contribuam 

positivamente para o crescimento e consolidação do curso de Licenciatura em Computação no 

setor Palotina. 
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MONITORIA DIGITAL PARA A DISCIPLINA ARTE E CULTURA 

CONTEMPORÂNEA NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Nº: 202110630 

Autor(es): Marco Aurelio Rodrigues Junior 

Orientador(es): Ana Carolina De Araujo Silva 

Evento: EAF 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Arte E Cultura Contemporânea, Comunicação Institucional, Vanguardas 

Artísticas 

 

A disciplina Arte e Cultura Contemporânea é uma disciplina optativa ofertada no Curso Superior 

de Tecnologia em Comunicação Institucional do Setor de Educação Profissional e Tecnológica 

da UFPR. No ensino remoto, alunos de vários períodos puderam cursá-la, inclusive calouros. Na 

disciplina, foram apresentados e discutidos os principais movimentos artísticos contemporâneos 

(também conhecidos como vanguardas artísticas), suas características, contexto histórico, 

principais artistas, principais obras (quadros, esculturas, projetos arquitetônicos) e suas 

influências no design gráfico contemporâneo, especialmente no campo da comunicação. O 

monitor digital ajudou na elaboração dos materiais para a aula e realizou pesquisas para encontrar 

museus e sites exclusivos dos artistas que representavam os movimentos de cada aula, sempre 

buscando referências interativas e imersivas. Também integrou o cronograma de atividades do 

monitor a preparação de uma aula de sua escolha (que tratou sobre o Surrealismo, tema incluso 

no programa da disciplina), acompanhado e orientado pela docente. Ele ofereceu ainda uma 

oficina sobre os conceitos de arte, funções e elementos, além de explicar expressões artísticas 

como performance, happening, instalação, dança e teatro. Com a retomada do calendário da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), a disciplina aconteceu em 15 semanas de aulas, entre 7 

de maio e 13 de agosto de 2021, com uma hora síncrona e 1h30 assíncrona semanalmente. A 

professora orientadora e o monitor realizavam reuniões após as aulas síncronas finalizarem, assim 

ambos ficavam alinhados sobre as atividades a serem realizadas para a semana. Durante o 

processo, o monitor ajudou os alunos a entenderem as principais questões elencadas, quais os 

principais artistas e o contexto histórico de cada movimento artístico contemporâneo. 
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PET CONVIDA: DISSEMINANDO O CONHECIMENTO E CONHECENDO 

TRAJETÓRIAS 

Nº: 202110686 

Autor(es): Amabile Galdino Leandro, Eduardo Henrique Covatti Zambon, Jeova Junior 

Machado, Marcelo Jose Martins Junior, Melanie dos Santos Burlamarqui 

Orientador(es): Fernando De Pol Mayer 

Evento: EAF 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Entrevista, Palestras 

 

O PET Convida é uma iniciativa do PET Estatística para promover a disseminação de ideias, tanto 

de Estatística, como da ciência em geral. O evento consiste em convidar professores, 

pesquisadores, alunos de todos os níveis, e profissionais em geral, para exporem seus trabalhos e 

também falarem sobre suas carreiras, incluindo suas dificuldades encontradas nessa trajetória. O 

objetivo foi conhecer o trabalho dos mais diversos profissionais e das mais diversas áreas, 

enriquecendo o conhecimento estatístico, geral, e científico de todos que participam. Além disso, 

um dos objetivos também foi entender o caminho percorrido por estes profissionais. As 

transmissões foram realizadas ao vivo às 18:00 hs de sextas-feiras no canal do PET Estatística no 

Youtube (https://www.youtube.com/petestatisticaufpr). O PET utilizou a versão gratuita do 

serviço de streaming StreamYard para realizar as transmissões em 2020. Já em 2021, o PET 

recebeu acesso à uma versão paga do StreamYard, fornecida pela especialização em Data Science 

e Big Data da UFPR, o que aumentou significativamente a qualidade das transmissões. Os 

palestrantes foram apresentadores e convidados a falar sobre seus trabalhos e sua trajetória 

acadêmica e profissional. Em seguida houve um tempo para perguntas feitas pela audiência online 

e discussões gerais promovidas pelos membros do PET. No total, os eventos duraram, em média, 

cerca de 1h e 30min. As apresentações também ficaram gravadas e estão disponibilizadas 

abertamente no Youtube. Em 2020, o PET Convida contou com a participação de 6 profissionais 

de diversas áreas do Brasil, EUA e Irlanda. Em 2021, já houveram apresentações de 11 

convidados até o momento. O PET Convida promoveu a disseminação do conhecimento de 

diversos profissionais, além de entender como se dá uma trajetória acadêmica/profissional, que 

nem sempre é um caminho direto e/ou fácil. Com isso, espera-se ter inspirado os ouvintes, 

especialmente alunos de graduação, no sentido de que existem vários caminhos para trajetórias 

de sucesso. 
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DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA POR MEIO DE POSTAGENS EM BLOG 

Nº: 202110691 

Autor(es): Altamiro Antonio Basiewics, Caio Gomes Alves, Davi Miguel Yokogawa, Felipe 

Cordeiro Melo, Jayme Gomes dos Santos Junior 

Orientador(es): Fernando De Pol Mayer 

Evento: EAF 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Blog, Colaboração, Escrita Acadêmica 

 

A capacidade do aluno se expressar muitas vezes só é percebida no trabalho de conclusão de 

curso, ou ainda, quando ele entra no mercado de trabalho. Para desenvolver a habilidade de escrita 

não existe exercício melhor do que a sua prática. O site do grupo PET Estatística, além de conter 

informações sobre os petianos e projetos, possui um blog geral, sendo assim o lugar natural para 

expor o conteúdo produzido pelos alunos enquanto praticam o desenvolvimento da escrita. O 

objetivo principal desta atividade foi a de melhorar os recursos de escrita e demonstrar sua 

capacidade de compreensão, de articulação de ideias e também o uso adequado da língua 

portuguesa. Além disso visou-se aumentar a visibilidade do site do PET Estatística, com a 

publicação de conteúdo de interesse dos estudantes, buscando atingir uma maior quantidade de 

acessos e divulgação do trabalho do grupo. Com isso, o aluno ainda aprende a usar recursos 

digitais tanto para desenvolvimento colaborativo de texto (com papéis de autor, revisor e editor) 

usando ferramentas atuais e que são exigidas no mercado de trabalho, como documentos 

dinâmicos com RMarkdown e versionamento de arquivos com Git. O site do PET Estatística 

(https://pet.leg.ufpr.br) foi reformulado completamente, sendo construído com o pacote 

blogdown, disponível para a linguagem R. Este pacote permite a criação de sites estáticos, por 

meio da plataforma Hugo. Todo o site é escrito em RMarkdown, que é uma das ferramentas mais 

utilizadas pelos alunos da Estatística durante o curso. Isso faz com que os alunos aprendam e 

desenvolvam mais o domínio dessa ferramenta. Além disso, o código-fonte do site foi 

disponibilizado livremente no GitHub (https://github.com/pet-estatistica/pet-

estatistica.github.io), para que qualquer pessoa interessada possa ver como foi desenvolvido. Para 

as postagens, foi organizado um rodízio cíclico de postagem dos petianos. O aluno 2 corrigiu o 

texto do aluno 1, o 3 corrigiu o do 2, e assim por diante. Na próxima rodada, foi dado um passo e 

assim o 3 corrigiu o do 1, o 4 corrigiu o do 2 e assim sucessivamente. A cada ciclo, um petiano 

ficou responsável pela criação da sua matéria (ou post) e outro foi responsável pela correção do 

post de um colega. É importante salientar que os conteúdos dos posts foram sobre temas variados, 

desde a disponibilização de notícias até artigos mais elaborados sobre temas específicos da 

Estatística. Os principais resultados foram o aprimoramento individual da escrita e o trabalho em 

equipe. 
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PROJETO ENERGI: VÍDEOS INFORMATIVOS SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

NA UFPR 

Nº: 202110692 

Autor(es): Larissa Yuri Kim Evaristo, Sofia Barrozo Witzler 

Orientador(es): Carolina Calomeno Machado 

Evento: EAF 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Audiovisual, Eficiência Energética, Motion Graphics E Animação 

 

O Energi foi um projeto multidisciplinar desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, com 

apoio de outras instituições tais como a Copel, Aneel, Funpar, e outras vinculadas à Universidade. 

O curso de Design Gráfico ficou responsável pela parte de artes e veiculação de materiais, sendo 

que foram desenvolvidos o site institucional, peças gráficas e vídeos informativos, os quais são o 

foco deste texto em específico. Os vídeos informativos surgiram com o propósito de conscientizar 

o público a conservar energia elétrica e levar à comunidade, tanto externa como interna, os 

projetos de eficiência energética que foram desenvolvidos durante o projeto Energi, tais como a 

Usina solar no estacionamento do Campus Politécnico, a troca de mais de 50 mil lâmpadas em 

vários campus da Universidade pela versão mais econômica, a de LED, entre outros projetos. Para 

o desenvolvimento destes vídeos informativos foi utilizada a técnica Motion graphics, o qual 

consiste em animações com propósito informativo, que foram desenvolvidas seguindo a 

sequência de etapas para produção de audiovisuais: primeiro foi feito o roteiro da animação, em 

parceria com a UFPR TV; depois foi iniciada a etapa de storyboard, para verificação de layout e 

posição de elementos; foi gravada a narração do material, também em parceria com a UFPR TV; 

foi feita a criação dos elementos gráficos finais e, por fim, o desenvolvimento da animação final, 

que ao ser finalizada retornava à UFPR TV para a inserção da ferramenta de tradução do conteúdo 

em libras, presente em todas as animações desenvolvidas. Dessa forma foram elaborados no total 

4 animações de 2 minutos em média, além de vinhetas animadas para as próprias animações e 

uma vinheta geral para o projeto Energi, a ser utilizada para além das animações. A primeira 

animação foi referente à Etiquetagem realizada em toda a Universidade pelo projeto Energi; a 

segunda foi referente à instalação de painéis solares no estacionamento de um dos campus da 

universidade, resultando na maior usina fotovoltaica sobre um estacionamento do Brasil; a 

terceira tratou do programa de P&D (pesquisa e desenvolvimento) na cidade de Curitiba 

vinculado às micro redes das áreas urbanas; e por fim a quarta animação tratou da troca das 

lâmpadas citada acima, bem como conteúdo informativo acerca de cada tipo de lâmpada. Essas 

animações contribuíram de forma significativa para a difusão de forma didática e acessível não 

apenas de informação mas também da atividade da universidade, oferecendo maneiras de conectar 

ainda mais a instituição à comunidade. 
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LABORATÓRIO EDITORIAL ACADÊMICO 

Nº: 202110722 

Autor(es): Juliana Domingues de Campos, Leonardo Silveira Maika de Oliveira, Luan Correa 

da Silva, Martim Ferreira Fernandes, Tayeshi Yuri Kadosaki 

Orientador(es): Leandro Neves Cardim 

Evento: EAF 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Editoração, Publicação Periódica, Revista 

 

Compreendido, em seu aspecto formal e objetivo, como o produto da atividade acadêmica, o 

periódico acadêmico envolve um amplo e transversal processo de elaboração. Observa-se, em 

particular atenção, a função que o periódico assumiu – não apenas interna e qualitativa, de meio 

de comunicação entre pesquisadores e pesquisadoras –, mas, inclusive, de avaliação externa da 

produção acadêmica, em termos quantitativos. Logo, dada a importância que o bom 

desenvolvimento de um periódico acadêmico adquire, a presente comunicação visa expor as 

etapas de constituição, desenvolvimento e aprimoramento de um caso concreto, no Programa de 

Educação Tutorial (PET), ligado ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) e que foi implantado em 1994. Trata-se, portanto, de uma abordagem metodológica a 

posteriori, com análise comparativa dos padrões e normas nacionais e internacionais de 

publicação em relação ao atual recorte proposto, seguido de uma descrição generalizada, tanto 

dos aspectos gerenciais bem como dos procedimentos técnicos inerentes ao processo comum à 

todas instituições de ensino de nível superior que mantém, ou desejam manter, uma publicação 

acadêmica, a saber: (a) formação de comissão editorial; (b) formulação de edital para publicação; 

(c) cadastramento na base de periódicos; (d) abertura de chamada para publicação, bem como 

triagem de textos recebidos, busca e seleção de pareceristas para avaliação; (e) editoração e 

publicação; e (f) emissão de certificados, cujo resultado esperado é a atenção aos critérios de 

transparência, isonomia e acessibilidade. O objetivo geral é dar publicidade ao caso particular da 

revista publicada pelo PET de Filosofia da UFPR. O objetivo específico é expor os critérios 

qualitativos que estão relacionados às etapas processuais, tendo em vista essa experiência editorial 

de mais de 20 anos. 
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AÇÕES INICIAIS DO COLAB DESIGN UFPR 

Nº: 202110730 

Autor(es): Gustavo Hansen, Helen Pereira Sippel, Juliana Bueno 

Orientador(es): Carolina Calomeno Machado 

Evento: ENEC 

Área Temática: Comunicação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Artefatos Educacionais, Artefatos Instrucionais, Design Gráfico 

 

O projeto de extensão CoLAB Design UFPR - colaboração para o desenvolvimento de artefatos, 

de tecnologias e de processos metodológicos iniciou as suas atividades em abril/2021, com os 

objetivos de: a) desenvolver artefatos para o contexto educacional e/ou instrucional, visando 

colaborar com outros campos do conhecimento aplicando processos metodológicos do Design 

Gráfico; b) Fomentar o desenvolvimento de artefatos educacionais e/ou instrucionais inclusivos 

e adaptados; d) difundir os conhecimentos e processos metodológicos do Design Gráfico para 

outras áreas da comunidade externa e interna; e e) incentivar a prática acadêmica, no curso de 

Design Gráfico, aplicada a resolução de problemas reais, contribuindo para a formação 

profissional e cidadã dos futuros designers. O método empregado pauta-se no Design Centrado 

no Humano (MICA - Maryland Institute College of Art) com movimentos de divergência-

convergência, em seis etapas: 1) traduzir e enquadrar ; 2) descobrir e pesquisar; 3) definir e 

sintetizar; 4) desenvolver e idealizar; 5) prototipar e entregar; e 6) testar e implementar. Já a 

abordagem adotada no projeto é o Design Centrado no Usuário preconizando o desenvolvimento 

de sistemas/artefatos úteis e com boa usabilidade, considerando os usuários, as necessidades e 

seus contextos. Os resultados obtidos nos quatro primeiros meses do projeto são: a) design de 

identidade visual do projeto; b) criação de redes de divulgação para o projeto; c) desenvolvimento 

de placas e tabelas de avaliação de acuidade visual para CAEE Natalie Barraga; d) design editorial 

para o “Guia Prático de identificação de doenças nas principais culturas brasileiras”; e) evento de 

lançamento do livro “Guia Prático” e materiais comunicacionais de divulgação e distribuição do 

livro, em parceria com o Departamento de Fitotecnia e Fitosanidade. Novas parcerias estão sendo 

articuladas para o desenvolvimento de novos materiais educacionais e instrucionais para difusão 

do conhecimento desenvolvido na UFPR para a comunidade externa. 
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MEMÓRIAS VIVAS 

Nº: 20218163 

Autor(es): Bruna Aparecida Silva de Aquino, Lara Amelia Dreon Lohmann, Luan Felipe 

Umeres, Marli Aparecida Lemes, Rodoglas Matias dos Santos 

Orientador(es): Raquel Angela Speck, Elias Naor Schlosser 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cultura, História, Memória 

 

O projeto de extensão Memórias Vivas: História dos Pioneiros de Palotina, nasce da preocupação 

em se registrar as vivências dos pioneiros de Palotina durante a formação do referido município. 

Os personagens reais, cidadãos comuns que desbravaram a região e consolidaram uma cidade, 

são testemunhas vivas dos ricos processos culturais e sociais inerentes à constituição de uma 

cidade. Assim, por meio do registro acerca dessas vivências, é possível desvelar a complexidade 

de uma comunidade e as perspectivas dessa sobre a realidade e o futuro, o que pode vir a contribuir 

com todas as disciplinas ministradas no Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, que 

sejam das Ciências Humanas, principalmente as dos cursos de Licenciatura, tendo em vista que a 

contextualização é um dos recursos essenciais para o sucesso de qualquer atividade. Também 

pode contribuir para uma pesquisa acerca da relação da comunidade palotinense com a educação, 

como isso foi desenhado desde o início do município. Além disso, há no Setor monitorias da 

disciplina de Redação Instrumental, em que se foca a utilização da linguagem formal, a relação 

entre oralidade e escrita, elementos constitutivos das ações do projeto. Acrescentamos ainda que 

há uma forte relação interdisciplinar, princípio que viabiliza a compreensão das conexões 

existentes na realidade, tornando a compreensão mais significativa, entre a história, tendo em 

vista o caráter diacrônico e a utilização de uma de suas abordagens, a micro-história; a língua 

portuguesa, ao se utilizar o gênero discursivo memórias literárias e a literatura, por se propiciar a 

abordagem estético lírica de uma memorialização. Desta forma, embora o projeto não tenha 

atingido a um número expressivo de pioneiros entrevistados, foi é possível observar a riqueza 

cultural local, contidas em narrativas do cotidiano de homens e mulheres desbravadores e 

idealizadores. O projeto encontrou dificuldades em prosseguir por conta da pandemia, visto que 

os particpantes são idosos e muitos passaram a ter receio em receber a equipe do projeto para 

prestar entrevistas. Da mesma forma este público, em geral, não lida bem com recursos 

tecnológicos, de forma que algumas tentativas de entrevistá-los remotamente não foram bem 

sucedidas. Desta forma, no momento, o mesmo está sendo finalizado. 
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MONITORIA DIGITAL NA DISCIPLINA POLÍTICAS CULTURAIS E LEGISLAÇÃO 

Nº: 20218182 

Autor(es): Vinicius Razzotto Jardim 

Orientador(es): Cristiane Dos Santos Souza 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Artes, Monitoria Digital, Políticas Culturais 

 

No ano de 2020, algumas ações foram mobilizadas pela Universidade Federal do Paraná visando, 

em carater de urgência, criar ações que envolvessem estudantes junto a programas da instituição. 

Assim, em outubro deste mesmo ano foi lançado o Programa Emergencial de Monitoria Digital 

com a finalidade de prestar assessoramento operacional na organização de atividades didáticas 

desenvolvidas por docentes da instituição que, em função da pandemia provocada pelo 

coronavírus, adaptaram suas aulas para o sistema de Ensino Remoto Emergencial – ERE. Nesse 

contexto, o estudante Vinícius Razzotto Jardim, do curso superior de Tecnologia em Produção 

Cênica, do Setor de Educação Profissional e Tecnológica – SEPT/UFPR, foi contemplado com 

este edital para assessorar na organização de materiais digitais referentes à disciplina TPC011 – 

Políticas Culturais e Legislação, ministrada pela professora Cristiane dos Santos Souza. A partir 

de um plano de atividades construído em parceria com a docente, o estudante passou a 

acompanhar e realizar algumas tarefas, entre elas: frequentar as aulas, via plataforma TEAMS, 

assessorando na divulgação do material digital produzido; organizar previamente, no PowerPoint, 

os conteúdos repassados pela professora; criar pastas no arquivo TEAMS da disciplina para tornar 

acessível todo o material produzido, bem como arquivar os registros gravados das aulas síncronas. 

Além disso, o monitor manteve ativa a comunicação entre os estudantes matriculados na 

disciplina, via grupo no whatsApp e por meio de e-mails enviados contendo cópias atualizadas de 

todas as informações. Em relatório de conclusão da monitoria, Vinicius R. Jardim destaca que: 

“A experiência de ter participado como monitor da disciplina de Políticas Culturais e Legislação 

foi muito valorosa academicamente, dando a oportunidade de viver a Universidade de uma forma 

bem ampla. Com certeza, aprofundar meus conhecimentos já estudados na graduação e também 

auxiliar a professora nesse processo”. A disciplina ocorreu entre os dias 04 de novembro e 16 de 

dezembro de 2020, contando com seis encontros síncronos e seis atividades assíncronas, entre 

elas a organização de um seminário temáticos sobre projetos e iniciativas que impactaram, de 

uma maneira ou de outra, o cenário cultural no país. 
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MONITORIA DIGITAL NA DISCIPLINA ELEMENTOS ESTÉTICOS DA DANÇA 

Nº: 20218184 

Autor(es): Rebeca Schwarz de Lima 

Orientador(es): Cristiane Dos Santos Souza 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Dança, Monitoria Digital, Tecnologia Em Produção Cênica 

 

No ano de 2020, algumas ações foram mobilizadas pela Universidade Federal do Paraná visando, 

em caráter de urgência, criar ações que envolvessem estudantes junto a programas da instituição. 

Assim, em outubro deste mesmo ano foi lançado o Programa Emergencial de Monitoria Digital 

com a finalidade de prestar assessoramento operacional na organização de atividades didáticas 

desenvolvidas por docentes da instituição que, em função da pandemia provocada pelo 

coronavírus, adaptaram suas aulas para o sistema de Ensino Remoto Emergencial – ERE. Nesse 

contexto, a estudante Rebeca Schwarz de Lima, do Curso Superior de Tecnologia em Produção 

Cênica, do Setor de Educação Profissional e Tecnológica – SEPT/UFPR, foi contemplada com 

este edital para assessorar na organização de materiais digitais referentes à disciplina Elementos 

Estéticos da Dança – TPC 007, ministrada pela professora Cristiane dos Santos Souza. A partir 

de um plano de atividades construído em parceria com a docente, a estudante passou a 

acompanhar e realizar algumas tarefas, entre elas: frequentar as aulas, via plataforma TEAMS, 

assessorando na divulgação do material digital produzido; organizar previamente, no PowerPoint, 

os conteúdos repassados pela professora; criar pastas no arquivo TEAMS da disciplina para tornar 

acessível todo o material produzido, bem como arquivar os registros gravados das aulas síncronas. 

A monitora também editou uma micro experiência de vídeodança produzida coletivamente e de 

maneira remota pela turma. Além disso, a monitora manteve ativa a comunicação entre os 

estudantes vinculados à disciplina, via grupo no whatsApp e por meio de e-mails, nos quais cópias 

atualizadas de todas as informações eram repassadas. Em relatório de conclusão da monitoria, 

Rebeca Schwarz de Lima relatou: “A monitoria digital me proporcionou uma experiência muito 

bacana, em relação a produção de conteúdos e organização. Também possibilitou a minha 

comunicação com outros alunos do curso”. A disciplina Elementos Estéticos da Dança ocorreu 

entre os dias 09 de fevereiro a 27 de março de 2021, contando com seis encontros síncronos (aulas 

remotas via plataforma TEAMS) e seis atividades assíncronas. Faz parte do rol de disciplinas 

obrigatórias para graduandos e graduandas do curso de Produção Cênica. 
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ARQUITETURA NO MUSEU PARANAENSE 
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Orientador(es): Marina Millani Oba 

Evento: ENEC 
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O Projeto de Extensão Arquitetura no Museu Paranaense tem o objetivo de oferecer suporte 

técnico a ações que conciliem as pesquisas e os acervos dos três departamentos científicos do 

Museu Paranaense (Arqueologia, Antropologia e História) com o ambiente construído e suas 

especificidades relacionadas à Arquitetura.A primeira ação específica do Projeto de Extensão diz 

respeito ao habitar de povos indígenas: tanto ao documentado no acervo do Museu Paranaense, 

quanto ao vivenciado nos dias de hoje e relatado por colaboradores indígenas. Os participantes 

do projeto têm colaborado na digitalização, processamento e disseminação de coleções 

relacionadas a povos indígenas que habitavam e ainda habitam o território paranaense. 

Representantes dos povos Xetá, Kaingang e Garani foram convidados para atuar junto ao projeto, 

analisando itens específicos do acervo e apresentando seus contextos e suas vivências 

contemporâneos.A equipe se reúne semanalmente (normalmente às quartas-feiras, 18h) de 

maneira remota para tomar decisões e discutir a evolução dos trabalhos. As conversas e entrevistas 

com representantes indígenas, que também acontecem dentro dessas reuniões, são gravadas, 

transcritas, e passam a integrar o acervo digital do Museu Paranaense.Os produtos e os processos 

relacionados a esta primeira ação do projeto de extensão serão compartilhados em uma plataforma 

online que alia em um acervo digital e gratuito imagens do acervo do Museu Paranaense, análises 

espaciais e relatos orais de representantes indígenas. Complementarmente ao produto virtual, 

estão sendo preparados materiais físicos como bases cartográficas, desenhos técnicos, maquetes 

e cartilhas que poderão ser utilizados como material didático por escolas, especialmente por 

aquelas localizadas em terras indígenas ou que atendem crianças indígenas.O projeto é 

coordenado pela professora Marina Oba do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, vice-

coordenado pelo professor Luis Augusto Koenig Veiga do Departamento de Geomática, e 

atualmente conta com duas bolsistas de extensão e duas voluntárias de Iniciação Científica que 

relacionam suas pesquisas ao projeto, todas estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo 

da UFPR. 
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HQ' SINALIZADAS 
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Autor(es): Ivan de Souza 

Orientador(es): Kelly Priscilla Loddo Cezar 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 
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Palavras-chave: Hq, Libras, Língua Terena 

 

O presente estudo tem por objetivo apresentar uma proposta de sequência didática bilíngue (SDB) 

de caráter multidisciplinar a partir das especificidades e das necessidades das escolas indígenas 

da aldeia Cachoeirinha/MS. A proposta de SDB plurilíngue envolvendo a História em quadrinhos 

Séno Mókere Káxe Koixómuneti (Sol: a pajé surda). O anseio em dialogar com acadêmicos e 

com pesquisadores que se interessam pela temática e que desejam trabalhar com línguas de 

minoria, em especial, as línguas indígenas de sinais em conjunto com a comunidade. Torna-se 

importante destacar que a presente proposta não se constitui em uma “receita” ou um modelo a 

ser seguido sem ajustes e sem adaptações, mas ser um norte para quem estuda ou deseja trabalhar 

ou pesquisar espaços culturais ainda desconhecidos por grande parte da população. Dessa forma, 

a proposta visa apresentar os materiais, as pesquisas, o contexto educacional dessa comunidade 

com o intuito de dialogar com a área acadêmica. A metodologia de criação de SDB foi adaptada 

de Cezar (2019) com base nas experiências de professores e de materiais visuais elaborados para 

as escolas da aldeia Cachoeirinha/MS, a fim de se tornar um recurso disponível para acadêmicos 

e para formação de professores. A base bibliográfica se deu na literatura das histórias em 

quadrinhos sinalizadas, os estudos científicos específicos de Silva (2013); Sumaio (2014) e Souza 

(2019) e os materiais e experiências escolares/comunidade Coleção Itúkeovo Têrenoe (2019) e 

Fábulas de Esopo em terras terena (2018). A inquietação em produzir esta proposta se dá na 

possibilidade de se tornar um recurso disponível para assistência aos aprendizes surdos nesta 

comunidade que tem sido algo de grande preocupação tanto para os professores como para os 

pesquisadores. Os saberes indígenas cada dia mais adentram à universidade somando com a 

criação de metodologias plurais auxiliando na preservação das crenças, dos costumes, da língua, 

ou seja, da cultura. Em diálogo com a comunidade, invertemos a ordem prototípica, e neste 

momento apresentamos nossas experiências da comunidade investigada para acadêmica com o 

intuito de contribuir para o processo de decolonialidade e apresentar possibilidades de uso e 

ensino real de forma plurilíngue, acima de tudo respeitando a modalidade visual espacial das 

línguas de sinais. 
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AÇÕES AFIRMATIVAS NA AMÉRICA LATINA: BRASIL, ARGENTINA, MÉXICO, 

COLOMBIA, BOLÍVIA E URUGUAI. 
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Orientador(es): Claudia Regina Baukat Silveira Moreira 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Cultura 
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Palavras-chave: Crianças Negras, Identidade, Literatura 

 

O objetivo deste estudo visa analisar os conteúdos narrativos e visuais presentes nas obras de 

Literaturas infantil-juvenil afro-brasileira a partir das resenhas elaboradas por integrantes do 

Projeto: Livro eletrônico (portal) Literatura Infantil de temática africana e afro-brasileira. Como 

um recurso importante no processo de construção das identidades de crianças e jovem negro. As 

resenhas escolhidas tiveram como crivo de seleção temático relacionado aos processos de 

valorização da estética negra, corporeidades da criança e jovens negros, como os fenótipos eram 

representados e o papel social desenvolvido pelos personagens central, por entender-se que tais 

obras discorrem acerca de elementos fundamentais das identidades negras. Ao todo foram 

analisadas 14 resenhas de temática africana e afro-brasileira. Esta pesquisa tem como pressuposto 

teórico-metodológico a Psicologia Social Crítica, vertente esta por sua vez compreende e analisa 

as raízes políticas e ideológicas de dominação presente em nossos cotidianos. Os principais eixos 

observados foram os elementos culturais, como os personagens negros estão representados nas 

histórias, quais papéis ocupam nas histórias, e como os personagens constroem às redes de afetos. 

Levanta-se a hipótese de que as literaturas de temática afro-brasileira constitui-se um importante 

instrumento no desenvolvimento das identidades das crianças e jovens negros (às), pois através 

das narrativas positivas de caráter lúdico e criativo passa a incidir-se no imaginário infanto-

juvenil. Por fim, os resultados apontam  que as obras literárias africanas e afro-brasileiras são um 

instrumento de fortalecimento para a emancipação desses sujeitos. Nesse sentido, valorizar as 

identidades raciais negras sem a reprodução de estereótipos negativos pode vir a potencializar o 

desenvolvimento dessas crianças a tecer suas próprias histórias enquanto sujeitos em constante 

transformação. 
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DIÁLOGOS ARTÍSTICOS - CORPOS QUE DANÇAM 
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Autor(es): Beatriz Fossa Rodrigues de Camargo, Camila Raquel Giasson, Jose Cosmo da Silva, 

Rafael Wiliam Pinto de Lima, Vinicius Razzotto Jardim 
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Palavras-chave: Curitiba, Dança, Pandemia 

 

O Projeto de Extensão Diálogos Artísticos, Corpos que dançam, durante o ano de 2020, teve que 

se adequar às possibilidades do trabalho remoto. Em função da pandemia da covid-19, os 

trabalhos foram repensados para que os diálogos junto à comunidade pudessem ser realizados 

sem a exposição das pessoas envolvidas e o estado de confinamento e distanciamento social 

fossem preservados. Sendo assim, os integrantes se dedicaram à iniciativa de entrevistar 

diferentes artistas e companhias da cidade de Curitiba, voltados à dança, para saber como estavam 

adaptando seus trabalhos durante a pandemia. A partir de um roteiro criado colaborativamente, 

representantes da Téssera, Cia de Dança (UFPR), da Cia de Dança Links (UTFPR), da DANCEP 

e a coordenadora do curso de Dança da Faculdade de Artes do Paraná, representaram as pessoas 

entrevistadas ligadas a instituições de ensino formal. Também estivemos em contato com 

instituições de artes que oferecem trabalhos com a dança, entre eles: a Casa Hoffmann, o Centro 

Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro e as Companhias de Dança do Teatro Guaira. Por 

fim, conversamos com representantes de projetos independentes em Curitiba. Das questões 

abordadas nas entrevistas, privilegiamos aspectos de produção cultural, de criação de alternativas 

para a permanência do trabalho durante a pandemia e, sondamos a respeito do uso de tecnologias 

usadas para a circulação das propostas vigentes. Os diálogos foram muito significativos. 

Constatamos que a criatividade e o compromisso com a permanência dos trabalhos gerou 

maneiras de reinventar a arte da dança para o contexto virtual, garantindo acesso, diversidade e 

parcerias entre os grupos. As respostas foram encaminhadas por diverentes plataformas, entre 

elas. TEAMS (conversa online com o grupo), Whatsapp e E-mail. 
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ARTES CIRCENSES E GINÁSTICA COMO POSSIBILIDADE PARA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NA UFPR 
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Palavras-chave: Ginástica, Pandemia Por Covid-19, Saude 

 

Este projeto de Extensão sobre Ginástica em casa, é um desdobramento de demandas do projeto 

anterior que desenvolvia atividade extensionista de modo presencial na Universidade Federal do 

Paraná. As atividades extensionistas foram redirecionados para atividades dentro de casa, 

cumprindo as medidas de prevenção da Covid-19. Assim, o projeto de Extensão Artes circenses 

e ginástica como possibilidade para formação de professores na UFPR, oferece aulas de ginástica 

geral para crianças de seis a doze anos, proporcionando a vivência da docência em formação 

acadêmica e a experiência da ginástica em tempos de pandemia para a comunidade infantil. A 

metodologia é do tipo qualitativa social com base na pesquisa participante, que se desenvolve 

pelas ações extensionistas: aulas online síncronas, realizadas duas vezes por semana em dois 

períodos, manhã e tarde, e reunião com pais e responsáveis, acompanhamento do 

desenvolvimento e publicação de novidades e materiais didáticos sobre a ginástica nas redes 

sociais, realização de festival de ginástica online. O objetivo é proporcionar a transformação 

social dos envolvidos no que diz respeito ao cuidado com o corpo e sua saúde única dentro de 

casa em tempos de Pandemia e isolamento social proporcionando vivências e experiências que 

envolvem as crianças, pais e responsáveis em atividades da Ginástica para Todos, buscando a 

realização de movimentos e apresentações corporais. Os resultados são ações extensionistas 

desenvolvidas para planejamento, aprofundamento teórico, avaliações processuais, formação e 

capacitação dos acadêmicos; habilitação dos acadêmicos para trabalhar com as redes sociais em 

contato com a comunidade; amplo retorno do público, demonstrado pelo interesse na participação; 

planejamento de macro, meso e micro ciclos de Ginástica abordando a relação corpo, ambiente 

de casa e saúde única; relatório técnico científico.; publicação científica dos resultados parciais. 

Conclui-se, assim, a importância de manter a relação com a comunidade e oportunizar 

possibilidades que atuem com as crianças, principalmente durante a pandemia e a necessidade do 

isolamento social, o que limitou interações e vivências. A reformulação do projeto para atender o 

contexto atual apresenta forte impacto social para os envolvidos por meio de uma experiência 

criativa e uma prática corporal expressiva, significativa e de indiscutível relevância, projetando 

caminhos que tornem o momento mais humano. 
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FREDERICO LANGE DE MORRETES - UMA VIAGEM NATURALÍSTICA 

Nº: 202110049 
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Este projeto, que vem sendo desenvolvido desde 2019, pretende construir uma exposição e levar 

os visitantes a uma viagem. Uma viagem no tempo, para um Paraná do início do século XX, e 

uma viagem histórica, com personagens que adotaram a natureza do nosso estado como fonte de 

inspiração e pesquisa. Entre aventuras em trabalhos de campo, novas espécies a serem 

descobertas, registro de materiais coletados e organização de coleções, os pesquisadores 

naturalistas dos séculos XIX e XX trabalharam em uma natureza quase inexplorada. Um desses 

pesquisadores foi Frederico Lange de Morretes. Bem conhecido entre os paranaenses como pintor 

e artista plástico, mas pouco conhecido como importante naturalista que também foi. Com 

pesquisas focadas principalmente no estudo dos moluscos, Lange de Morretes descreveu diversas 

novas espécies, publicou artigos e reuniu uma relevante coleção científica. A exposição pretende 

mostrar as pesquisas destes naturalistas, detalhes da vida e do trabalho de Lange de Morretes e a 

sua relação e influência sobre outros importantes pesquisadores. Participam do projeto alunos, 

professores, pesquisadores de várias áreas, ilustradores e artistas, cada um contribuindo com uma 

parte da exposição. Foram selecionados objetos de época, materiais originais de pesquisa, 

ilustrações, fotografias e muitas informações relevantes. A exposição será presencial, montada no 

Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Paranaguá e também contará com diversas 

atividades educativas e um documentário em forma de vídeo, que está sendo desenvolvido em 

parceria com a TV Paraná. O projeto quer evidenciar o fato de que redescobrir nosso passado e 

nossa memória é um importante caminho para sabermos quem somos e como caminhamos para 

o nosso futuro. Muitas ações já foram desenvolvidas, mas a exposição terá início apenas 
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HISTÓRIA DOS SURDOS: INVESTIGAÇÃO E RESGATE DA MEMÓRIA 

ESQUECIDA NOS REGISTROS HISTÓRICOS AO LONGO DO TEMPO 
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Na área de Estudos Surdos percebe-se que a narrativa sobre história dos surdos sempre fora 

contada por homens e quase nunca por mulheres, especialmente, por mulheres surdas. Neste 

sentido, as autoras surdas brasileiras afirmam a importância nos registros históricos e que não 

podem ser esquecidas, principalmente as mulheres surdas (PERLIN; STROBEL, 2014). Para isso, 

o presente trabalho tem como objetivo investigar os registros das mulheres surdas na história, 

além de as mulheres surdas foram reconhecidas nos registros históricos que representam para 

comunidade surda. A metodologia é dividida em três etapas: a) análise de produções publicadas 

da área da história dos surdos, se há presença de mulheres surdas registradas; b) levantamento de 

mulheres surdas que foram registradas no Brasil; c) apresentação de biografias de algumas 

mulheres surdas reconhecidas e inspiradas pela comunidade brasileira e mundial. Os dados 

revelam que as publicações analisadas, assim como na biografia que narra a história dos surdos, 

majoritariamente, retrata uma história marcada mais pela presença de homens, em especial, os 

sujeitos surdos, percebe-se que todos registram homens mais do que mulheres. Verificamos que 

a maioria dos surdos que realizou mestrado e doutorado em nosso país são mulheres 

(MONTEIRO, 2018). Outro dado interessante encontrado refere-se a uma diferença significativa 

entre surdos e surdas aprovados em concursos públicos, sendo a maioria de mulheres surdas 

aprovadas nesses exames. (REIS, 2018). Além disso, a autora também destaca que as mulheres 

surdas são maioria em relação aos homens surdo no quesito publicação acadêmica. Concluímos 

que é importante ter de resgatar as histórias das mulheres surdas do passado, presente e registrar 

a fim de proporcionar um futuro diferente, bem como construir uma representação da mulher 

surda que possam modelo para futuras gerações e a valorização das mulheres surdas a ser 

reconhecidas e inspiradas pela história da comunidade surda, pela luta da igualdade de direitos 

entre homens surdos e mulheres surdas, em sua resistência e representatividade, de que mulheres 

surdas sejam conhecidas tanto como os homens surdos. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

64 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

A CULTURA CAIÇARA DE MATINHOS NO LITORAL DO PARANÁ: HISTÓRIA, 

COSTUMES E TRADIÇÕES DA FAMÍLIA CRISANTO E SUA FORMAÇÃO 

IDENTITÁRIA 

Nº: 202110088 
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Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Cultura Caiçara, Litoral Do Paraná, Matinhos 

 

Este trabalho apresenta traços da cultura caiçara de Matinhos, no Litoral do Paraná, contemplando 

a questão da pesca como um dos pilares de formação identitária da cidade. O trabalho contou com 

falas descritivas de Fabrício Crisanto, narrando as histórias da família Crisanto e outros moradores 

caiçaras de Matinhos. Essas histórias foram captadas e transcritas pela sua filha, estudante do 

curso Tecnólogo em Agroecologia e integrante do PET Comunidades do Campo, Ana Flávia 

Lopes Crisanto, autora principal deste resumo. Conhecer a história da família caiçara é uma forma 

de resistência, para manter viva a cultura, os modos de vida e as tradições culturais do litoral do 

Paraná. Por meio da pesquisa e da divulgação científica, mais pessoas podem ter acesso à cultura 

local. Nem sempre as tradições culturais são valorizadas, e a memória da população evita que sua 

cultura se perca em esquecimento. O acesso à história da formação social e cultural de Matinhos 

permite que a mesma não venha a ser conhecida apenas como uma cidade de turismo, veraneio e 

balneário devido à praia e à temporada de verão, mas também pelas suas tradições culturais e 

históricas. Relata-se sobre o vínculo dos caiçaras com a pesca artesanal, caracterizada 

principalmente pela mão de obra familiar e pela culinária caiçara, que envolve preparos e 

ingredientes que conversam com o modo de vida do povo caiçara. A pesquisa focada em fortalecer 

o vínculo do povo à suas raízes culturais e históricas, é também uma homenagem aos nativos do 

litoral do Paraná, pessoas como Cíntia Maria Lopes Crisanto nascida em Antonina e criada em 

Matinhos, Maria Alves Crisanto, Jorge Manoel Crisanto, Nelson Lopes, entre outros nativos já 

falecidos e que teceram suas trajetórias de vida a partir da narrativa e da história de vida de Ana 

Flávia Lopes Crisanto. Entende-se que é possível gerar transformação de vida através do meio 

sociocultural e que esta acontece quando o sujeito toma consciência de si mesmo, encarando sua 

trajetória de vida, os investimentos, os objetivos, as experiências formadoras, os grupos de 

convívio, os valores, os comportamentos, as atitudes, as formas de sentir e viver, os encontros e 

desencontros. Por meio dessa conscientização é que se vai criando e entendendo os sentidos e 

significados da sua vida. Por meio dela é possível resistir às transformações impostas pelo tempo 

e pelos agentes de transformação dos territórios, com vistas a conservar, proteger e manter a 

cultura e o modo de vida Caiçara. 
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PROJETO CANTEIRO 
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Autor(es): Eva Maria de Almeida 

Orientador(es): Giselly Brasil 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Arte Educação, Corpo, Formação Continuada 

 

Produzir sobre arte hoje é estabelecer múltiplos diálogos com o mundo. A arte acontece no 

encontro do sujeito com o mundo. Neste contexto, O Projeto Canteiro atua na formação 

continuada em artes, oferecendo acesso a pesquisas e debates fundamentais para a atuação e 

elaboração de reflexões e análises sobre a produção de arte no âmbito regional, nacional e 

internacional. O Projeto Canteiro é uma iniciativa de extensão que tem como objetivo promover 

oficinas, cursos e ações educativas que estabeleçam diálogos entre corpo, arte e educação. O 

projeto incentiva ações que fomentam a reflexão, a produção de arte e a formação continuada para 

discentes, docentes e comunidade externa. Aprovado em dezembro de 2020, O Canteiro iniciou 

as suas atividades em fevereiro de 2021. Neste curto período de tempo e levando em consideração 

as dificuldades geradas pelo distanciamento social, foi adotada a seguinte metodologia de 

trabalho: elaboramos, em parceria com o Programa de Extensão Núcleo de Arte e Educação, uma 

programação para o ano de 2021 que conta com três ações principais: a oficina “Artemídia como 

Transcrição”, a qual abordou as relações entre corpo e novas tecnologias no contexto da produção 

de arte, ministrada pela pesquisadora Graziele Lautenschlaeger, o evento Sala de Estudos “o corpo 

e a escuta”, com o discente Gabriel Webber, do Curso de Licenciatura em Artes da UFPR Litoral, 

o qual abordará metodologias e bibliografias sobre a escuta em práticas de arte e educação, e uma 

oficina sobre Arte Africana com a educadora Adriana Palma, vinculada à Universidade de São 

Paulo. O primeira oficina já foi concluída e os outros dois eventos citados acontecerão, 

respectivamente, nos meses de outubro e novembro de 2021. As propostas ampliam as 

oportunidades de acesso à formação em artes em Matinhos e demais municípios do Paraná, além 

de estimularem o encontro de estudantes de diferentes cursos, no âmbito da formação em artes na 

Universidade Federal do Paraná. As ações se fundamentam a partir de três eixos da esfera 

educacional extensionista: a articulação com a comunidade interna e externa à Universidade; o 

desenvolvimento teórico-prático que sustenta as atividades na área de formação e atuação do 

artista e educador; e a ampliação de ações que fortaleçam a relação entre universidade e 

comunidade. Deste modo, o projeto se consolida com uma importante ação de extensão que 

amplia a articulação de diálogos e práticas sobre corpo, arte e educação. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

66 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 
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O projeto, vigente desde 2018, é direcionado a professores e estudantes da Educação Básica e 

Superior, ativistas organizados em torno da questão racial, agentes culturais, profissionais do 

turismo e população interessada em geral – moradores da cidade ou visitantes. Tem o objetivo de 

produzir e divulgar conhecimento histórico sobre a história da presença negra em Curitiba, por 

meio de um percurso histórico em espaços da região central da cidade. Insere-se no campo da 

História Pública, vertente que prioriza a divulgação de conhecimento histórico a públicos 

ampliados, bem como a produção compartilhada de saberes com esse mesmo público. A 

abordagem também é pertinente à Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERERs). A 

metodologia empregada na identificação de locais de interesse e de produção de conteúdos é a da 

pesquisa histórica (bibliografia, fontes e escuta do público envolvido). Como metodologia de 

divulgação, são realizados passeios mediados pela equipe do projeto na região contemplada. 

Atualmente fazem parte da região abrangida pelo percurso nove pontos de interesse, entre eles, 

por exemplo, a Praça Zacarias, a Rua XV de Novembro, a Igreja do Rosário dos Pretos de São 

Benedito. A todos esses locais são associados conteúdos que informam sobre a história da 

população negra e evidenciam procedimentos que historiadoras e historiadores utilizam para a 

produção das narrativas históricas. As mediações, que em 2018 e 2019 eram realizadas de forma 

presencial, em 2020 e em 2021 foram feitas por meio da página eletrônica (afrocuritiba.com.br), 

que apresenta o mapa no qual estão marcados os pontos de interesse e os conteúdos a eles 

relacionados. O Curso de Extensão “Ensino de História para Educação para Relações Étnico-

Raciais no Percurso AfroCuritiba”, programado para os meses de setembro a dezembro de 2021, 

também terá o importante papel de divulgação e formação de professores da Educação Básica 

(em exercício e em formação inicial), bem como da escuta para compartilhamento de saberes. 

Mesmo com as condições excepcionais impostas pela pandemia, conseguimos continuar 

dialogando com o público ao qual o projeto se destina. Por isso, consideramos que os objetivos 

foram atingidos de forma muito satisfatória, o que nos estimulou a pensar em várias alternativas 

de atingir públicos ainda mais ampliados, em especial pelas redes sociais, o que procuraremos 

implementar em nova proposta de projeto, que se efetivará em 2022, quando finalizar-se-á essa 

versão do AfroCuritiba. 
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O Projeto Turismo Solidário objetiva, de variadas formas, auxiliar  instituições e comunidades 

em situações de vulnerabilidade social, visando atender as demandas sociais e estimular o espírito 

voluntário. Como objetivos específicos pretende-se: 1) Sensibilizar a comunidade universitária 

sobre as realidades socioeconômicas da comunidade externo, 2) Aplicar conhecimentos das 

disciplinas da grade curricular do Curso de Turismo da UFPR para promover ações sociais; e 3) 

Despertar na sociedade o interesse pela temática do turismo. A ideia é ir além de um mero auxílio, 

mas também alcançar uma troca cultural não-destrutiva entre os estudantes e os ajudados. Para 

tal fim, o projeto proporciona a participação da comunidade universitária (alunos e servidores) 

em ações sociais, a partir de campanhas de arrecadação de roupas, alimentos, material escolar, 

produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, brinquedos, livros, etc. Desde março de 2020 

o projeto se reinventou no cenário pandêmico e passou a realizar as arrecadações no sistema Drive 

Thru buscando reduzir, a partir de doações, os impactos que o coronavírus causou na manutenção 

de casas de repouso, hospitais psiquiátricos e a moradores de aldeias indígenas. Em 2020 foram 

realizados dois Drives Thrus Solidários onde foram arrecadados alimentos e material de higiene 

e limpeza para as Aldeias Indígenas Kakané Porã e Araçaí. Também foram feitas campanhas de 

arrecadação de brinquedos e livros infantis para o Dia das Crianças e Natal das crianças indígenas. 

No primeiro semestre de 2021 foi realizado o 3° Drive Thru Solidário onde foram arrecadados 

produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e álcool em gel (sendo 120 litros de álcool gel 

doados pela Farmácia Escola da UFPR) e mais de 1000 fraldas geriátricas. A coleta ocorreu no 

dia 3 de julho das 13h30 às 17h no Campus Rebouças. Ao Hospital Psiquiátrico San Julian - 

Piraquara, foram doados álcool em gel e material de higiene e limpeza; ao Lar de idosas São 

Vicente de Paula e à Casa de Repouso São José foram doados fraldas geriátricas, material de 

higiene e limpeza e álcool em gel. Devido aos protocolos sanitários impostos pela pandemia, não 

é possível a entrada da equipe nas instituições para a realização de atividades com os internos. 

Porém, as ações desenvolvidas pelo Projeto Turismo Solidário, juntamente com seus parceiros, 

têm proporcionado o contato com essas comunidades vulneráveis e possibilitado aos discentes 

bolsistas e voluntários, bem como a aqueles que doam,  a criação de valores éticos, humanos, 

solidários e cidadãos. 
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Palavras-chave: Produção Científica, Publicação Periódica, Revista Lélia 

 

Lélia - Revista de Ciências Sociais da UFPR é um periódico científico anual, criado em 2021 pelo 

PET de Ciências Sociais, que busca dar visibilidade às publicações de alunos e alunas das ciências 

humanas, sociais e áreas correlatas. A proposta surge da necessidade de produzir uma revista que 

tivesse como público alvo alunos e alunas da graduação, ou seja, os jovens cientistas sociais em 

formação, bem como torná-la um espaço de disseminação de trabalhos científicos produzidos no 

âmbito da graduação na UFPR. Para isso, Lélia pretende acolher publicações resultantes de 

pesquisa de Iniciação Científica, de Trabalhos de Conclusão de Curso, Relatório de Pesquisa de 

Campo, Resenhas, Entrevistas e outras formas de produção textual e visual que contemplem a 

construção do pensamento crítico e da pesquisa científica. E por que Lélia? Lélia Gonzalez (1935-

1994) foi uma ativista, autora, militante, antropóloga, filósofa e historiadora brasileira. Sua 

importância à sociedade brasileira não se restringe apenas aos meios acadêmicos: sua luta foi 

política e continua a ser em tempos como o nosso! Sua produção intelectual volta-se contra o 

machismo e o sexismo, que até hoje são ponto de partida de discussões e estudos sócio-político-

antropológicos. Sua luta pelo movimento feminista não se alijou da resistência forjada pelo 

movimento negro e suas dinâmicas culturais e políticas. Contra a exploração e a opressão dos 

subalternos e sempre a favor de uma democracia participativa, Lélia dedicou seus 59 anos de vida 

à Antropologia, à Filosofia e ao compromisso intelectual com as causas democráticas da 

sociedade brasileira. Em suma, a revista Lélia é um instrumento de sistematização e ampliação 

destes debates no campo das Ciências Humanas e Sociais. Para que isso ocorra, o PET de Ciências 

Sociais fez da elaboração da revista um de seus projetos permanentes que por meio do trabalho 

de seu tutor(a) e os(as) alunos(as) que integram o Programa, financiado pelo Ministério da 

Educação (MEC), inserem a publicação na conjunto das demais atividades desenvolvidas sob a 

tríade ensino/pesquisa/extensão. 
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O PET de Ciências Sociais, tendo em vista da amplitude das metodologias existentes no campo 

das ciências sociais, desenvolveu em 2021 um projeto com o objetivo de pormenorizar os 

diferentes métodos de pesquisa nessa área, a fim de contemplar as particularidades e diferenças 

existentes entre a sociologia, a ciência política e a antropologia. Foi proposto um conjunto de 

quatro minicursos para os quais foram convidados/convidadas professores/professoras da 

instituição que mantinham proximidade com o tema e pudessem discorrer sobre o 

desenvolvimento de pesquisa em suas respectivas áreas. O primeiro deles foi o "Minicurso de 

Introdução de Pesquisa nas Ciências Sociais", em abril de 2020, ministrado pelo Profº Drº Jaime 

Santos Júnior (Departamento de Sociologia), que apresentou uma exposição introdutória sobre as 

ciências sociais e como elas, no seu conjunto, manejam as diferentes metodologias de pesquisa. 

Demonstrou como a pesquisa social depende da maneira como formulamos as nossas perguntas 

para, enfim, apresentarmos respostas. Em maio de 2021, a segunda atividade deu ênfase à 

metodologia usada pela Ciência Política, pois o "Minicurso de Introdução a Metodologia de 

Pesquisa na Ciência Política", ministrado pelo Profº Drº. Rodrigo Horochovski (Departamento de 

Ciência Política), em maio de 2021, apresentou as técnicas para desenvolvimento e análise de 

trabalhos com temas da área. A terceira atividade deste ciclo foi o "Minicurso de Introdução a 

Metodologia de Pesquisa na Antropologia", ministrado pelo Profº Drº João Rickli, em julho de 

2021 e abordou os estudos metodológicos na área da antropologia, além da etnografia clássica. 

Durante o mini curso foram apresentadas novas possibilidades ao propor uma pesquisa 

antropológica que contemple não apenas normas mas diferenciáveis para a formação de uma 

pesquisa completa. Há ainda uma atividade agendada: “Introdução à Metodologia de Pesquisa em 

Sociologia”, que será ministrada pela Profª Drª Tarcisa Bega (Departamento de Sociologia) em 

outubro de 2021, contemplando o tema da sociologia e suas respectivas técnicas de pesquisa nesse 

área específica das Ciências Sociais. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

70 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

ACERVOS EM DIÁLOGO: TECENDO RELAÇÕES ENTRE COLEÇÕES 
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O projeto de extensão “Acervos em diálogo” tem como principal objetivo garantir o acesso do 

público ao acervo etnográfico do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e aos 

conhecimentos relacionados a ele. Neste ano, as atividades do projeto que visam essa 

exteriorização se focaram em publicações que sistematizam as informações técnicas e acadêmicas 

sobre os objetos e os saberes indígenas a eles correspondentes. Assim, as ações se voltaram 

principalmente para o Catálogo Xetá e um livro acerca dos saberes e objetos mbya guarani. O 

Catálogo Xetá é um projeto antigo do Museu, que tem a intenção de lançar uma publicação em 

que os próprios Xetá descrevam e contem histórias sobre os objetos guardados na reserva técnica 

do MAE. Estão sendo realizadas pelas bolsistas as transcrições das filmagens das visitas dos Xetá 

à Reserva Técnica do MAE-UFPR, bem como dos encontros Xetá que aconteceram nos últimos 

anos. As informações contidas nessas transcrições, principalmente relacionadas aos objetos xetá 

guardados na Reserva Técnica, estão sendo relacionadas àquelas disponíveis em livros publicados 

e teses e dissertações referente a esse povo indígena. Já a publicação sobre objetos e saberes mbya 

guarani é um projeto que tem como objetivo reforçar os laços do Museu com essas comunidades 

do litoral paranaense, e vem em continuidade da exposição de curadoria compartilhada “Nhande 

Mbya Rekó: nosso jeito de ser Guarani”, que esteve em cartaz no MAE entre 2018 e 2019. As 

atividades relacionadas a essa publicação ainda estão em fase inicial, em que as bolsistas estão 

mapeando as possibilidades de recolher histórias relacionadas à arte mbya guarani e às peças. Por 

fim, o projeto também está abrigando as atividades relacionadas ao projeto de Mapeamento das 

Coleções Etnográficas coordenado pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA). A bolsista 

Cultura que está responsável pelo andamento do projeto tem se concentrado em entrar em contato 

com as instituições de guarda dessas coleções que estão localizadas na região Sul do Brasil e 

realizar a pesquisa por meio de um questionário pré-formulado. As informações trazidas pela 

pesquisa estão sendo sistematizadas em planilhas de Excel, e se juntam aos resultados de 

pesquisas de outros pesquisadores localizados em diversas regiões do Brasil. Nesse sentido, as 

ações do projeto “Acervos em diálogo” têm se desenvolvido na direção de fazer com que os povos 

indígenas conheçam os acervos que guardam seus objetos tanto no MAE-UFPR quanto na região 

sul e, também, de qualificar esses acervos, relacionando-os aos conhecimentos indígenas. 
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MOVIMENTANDO COLEÇÕES: O ACERVO DE CULTURA POPULAR DO MAE-

UFPR 
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Autor(es): Amanda Pfitzner Cabral, David Ribeiro E Silva Neto 
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Palavras-chave: Cultura Popular, Museu, Povos E Comunidades Tradicionais 

 

O projeto tem como principal objetivo democratizar o acesso às coleções do acervo de Cultura 

Popular do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Esse acervo é formado por pouco mais 

de duas mil peças que representam diferentes manifestações culturais e artísticas de todo o Brasil, 

mas especialmente do Paraná, tais como as Cavalhadas, o Fandango e a Congada da Lapa. 

Enquanto museu universitário, o MAE trabalha bastante próximo dos princípios extensionistas, 

principalmente no que se refere ao diálogo com a comunidade. Nesse sentido, a perspectiva da 

Museologia Social está presente na base teórico-conceitual do projeto, que procura uma maior 

abertura e diálogo dos museus para seu público e para a sociedade em geral. Para que o objetivo 

desse projeto seja atingido é necessário desenvolver uma série de atividades com o acervo em 

questão, entre as quais estão contempladas as desenvolvidas ao longo desse ano de 2021. Mapear 

o acervo e definir novas coleções por meio de pesquisa documental e bibliográfica fortalece as 

ações colaborativas que o museu pretende desenvolver com comunidades e povos que estão 

representados em seu acervo. Foi com essa intenção, portanto, que os planos de trabalho dos 

bolsistas envolvidos no projeto foram pensados. Por um lado, foi realizada uma pesquisa 

detalhada sobre as Cavalhadas, manifestação cultural que envolve uma dramatização da luta entre 

cristãos e mouros, culminando com a vitória dos primeiros. Há no acervo do museu uma coleção 

de vestuário, acessórios e fotografias das Cavalhadas das cidades paranaenses de Palmas e 

Guarapuava. Por outro lado, foi realizada também uma pesquisa detalhada sobre a coleção de 

Fandango paranaense, manifestação cultural importante da cultura caiçara. Em função do trabalho 

remoto imposto pela pandemia de Covid-19, para realizar ambas as pesquisas, os bolsistas tiveram 

acesso à base de dados que contém a descrição de cada uma das peças do acervo de Cultura 

Popular do MAE. Nessa base de dados foram identificados os objetos pertencentes às Cavalhadas 

e ao Fandango. A partir daí foi realizada uma pesquisa bibliográfica que embasou os textos 

produzidos pelos bolsistas sobre cada um dos temas propostos. O resultado esperado até o final 

da bolsa, em dezembro de 2021, é a produção de Catálogos Temáticos sobre cada uma das 

coleções mencionadas, que servirão de incentivo e apoio a pesquisadores, bem como para que o 

MAE consiga desenvolver ações colaborativas com a comunidade representada no acervo. 
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CINE CONEXÕES: CINEMA ONLINE COMO FORMA DE INTERAÇÃO DURANTE 

A PANDEMIA 

Nº: 202110189 

Autor(es): Emanoela Gabriela da Silva Conceicao, Gabriela Matos Pereira de Carvalho, 

Georgia Rossi de Aguiar, Luiza Breis, Rodolfo Monteiro de Souza, Udson Rodrigues da Silva 

Orientador(es): Liliani Marilia Tiepolo 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Camponesas, Comunidades Do Campo, Reforma Agrária 

 

Objetivando a adaptação da nossa atividade presencial “Cine Saberes”, organizamos o Cine 

Conexões, proposta online de sessões coletivas seguidas de debates acerca de audiovisuais que se 

alinham com as temáticas de estudo do grupo PET Comunidades do Campo. As sessões 

possibilitaram um ambiente propício a conhecer e dialogar temas relacionados aos documentários 

selecionados, contando com a presença de convidadas(os) para qualificar o debate. Foram 

realizadas três sessões utilizando a plataforma Jitsi Meet para o debate e o Kosmi para a 

transmissão simultânea dos documentários disponíveis no YouTube. A primeira, no dia 21/07/20, 

contou com a participação de Natália Tavares de Azevedo, para dialogar sobre o documentário 

“Mulheres das Águas”, dirigido por Beto Novaes, cujas temáticas foram: Racismo ambiental e 

saúde da mulher marisqueira/pescadora. O encontro teve a participação de oito pessoas. A 

segunda, realizada em 26/08/20, contou com a presença de Lunamar Cristina, camponesa, artesã 

e poetisa e Neltume Espinoza, agricultora e guardiã de sementes, para debater “As sementes”, 

também de Beto Novaes, com temáticas sobre a relação das mulheres com a agroecologia, 

empoderamento feminino, economia feminista e solidária. Esse encontro teve participação de 

treze pessoas. A terceira sessão, realizada no dia 29/04/21, contou com a participação do José 

Maria Tardin, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que atua na promoção da 

agroecologia em assentamentos e acampamentos, e também de Paulo Rogério Lopes, docente da 

UFPR Setor Litoral que atua junto ao MST. O debate do documentário “Lutar, construir Reforma 

Agrária Popular”, produzido pelo próprio movimento, retratou o 6° Congresso Nacional do MST, 

em Brasília, e as temáticas debatidas foram: a trajetória do MST e a importância da agroecologia 

no movimento. O encontro contou com a participação de quinze pessoas. As sessões cumpriram 

com as expectativas, houve progressiva adesão da comunidade aos encontros e participação ativa 

das pessoas presentes. Os resultados mostraram que o ambiente online permite a inclusão de 

pessoas que não estão no território do litoral do Paraná, desde que possuam acesso à internet. Em 

tempos de atividades remotas, reconhecemos os desafios de nos manter em contato uns aos outros, 

e o Cine online se mostrou um espaço de reflexão entre estudantes, docentes e comunidade 

externa e um facilitador para reunir pessoas de grande relevância no cenário nacional referentes 

aos debates mais importantes da atualidade, quando tratamos das comunidades do campo. 
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ARQUIVO HISTÓRICO DE UM MUSEU UNIVERSITÁRIO: AÇÕES DE DIÁLOGO, 

DIVULGAÇÃO E PESQUISA NO MAE-UFPR. 

Nº: 202110201 

Autor(es): Gabriel Felipe Batista dos Santos, Luiz Henrique Betim Marques 

Orientador(es): Bruna Marina Portela, Laura Perez Gil, Liliana De Mendonca Porto 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Arquivo Histórico, Comunidade, Museu 

 

O projeto tem como objetivo geral ampliar a divulgação e incentivar a pesquisa no acervo do 

Arquivo Histórico do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Esse acervo é formado por 

aproximadamente 5000 itens documentais, entre textuais, sonoros e visuais, que abordam temas 

ligados às temáticas do MAE, quais sejam, arqueologia, etnologia indígena e cultura popular. O 

Arquivo Histórico, portanto, atua em conjunto com outras unidades e projetos do museu no 

sentido de elaborar materiais, exposições e eventos voltados para a comunidade externa. Enquanto 

museu universitário, o MAE trabalha bastante próximo dos princípios extensionistas, 

principalmente no que se refere ao diálogo com a comunidade. Nesse sentido, a perspectiva da 

Museologia Social está presente na base teórico-conceitual do projeto, que procura uma maior 

abertura e diálogo dos museus para seu público e para a sociedade em geral. Para que o objetivo 

desse projeto seja atingido é necessário desenvolver uma série de atividades com o acervo em 

questão, entre as quais estão contempladas as desenvolvidas ao longo desse ano de 2021. Mapear 

o acervo do Arquivo Histórico do MAE, detalhar seu entendimento e relacioná-lo também com o 

acervo museológico contribui não só para o incentivo à pesquisa, mas também para a aproximação 

do MAE aos grupos e indivíduos detentores dos conhecimentos representados no acervo. Foi com 

essa intenção que os planos de trabalho dos bolsistas foram elaborados. Por um lado, foi feito um 

mapeamento nos documentos pertencentes ao Fundo MAE daqueles que se referem à formação 

do acervo e à entrada de objetos, com o objetivo de relacioná-los ao acervo museológico. Esse 

mapeamento permitiu uma maior contextualização do acervo do museu e, consequentemente, 

ampliou as possibilidades de atuação do MAE junto à comunidade externa. Por outro lado, foi 

feito um trabalho específico com a Coleção Herta Scheuer, importante pesquisadora da cerâmica 

brasileira que nos anos 1980 fez uma doação de objetos ao MAE. Foi elaborado um catálogo 

temático dessa coleção, reunindo tanto a documentação arquivística quanto a museológica, além 

de textos que contextualizam a pesquisadora e seu trabalho. Em função da pandemia, o trabalho 

foi desenvolvido de maneira remota, por meio da análise de base de dados, catálogos e 

documentos digitalizados, além de pesquisa bibliográfica. Dessa maneira, o trabalho 

desenvolvido ao longo desse ano permitiu que se avançasse no alcance do objetivo do projeto, 

ampliando o acesso ao acervo por meio de instrumentos de pesquisa disponibilizados à 

comunidade. 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS A PARTIR DE HQS SINALIZADAS 

Nº: 202110224 

Autor(es): Jessica Goncalves Honorio, Viviane de Oliveira Angelino, Viviane Maria da Silva 

Orientador(es): Danilo Da Silva, Kelly Priscilla Loddo Cezar 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Educação Bilingue, História Dos Surdos, História Em Quadrinhos 

 

O estudo intitulado História da Educação de Surdos a partir de HQs sinalizadas é um projeto 

aprovado pelo Programa Licenciar (EDITAL 05/2021-PROGRAD/COAFE/UFPR), tem como 

objetivo geral apresentar o contexto histórico da educação de surdos no mundo através da criação 

de uma história em quadrinhos (HQ) sinalizada em libras juntamente com a criação de sequência 

didática bilíngue para aprendizes surdos de escolas bilíngues/inclusivas do Paraná/PR. Os estudos 

focalizam-se na perspectiva da linguagem dos quadrinhos, uma vez que o delineamento está 

motivado nos resultados de investigações anteriores. Além de referirem-se a uma conceituação 

de estudos de gêneros textuais/discursivos que mais se aproximou dos estudos linguísticos 

concretizados para estudantes surdos, bem como para o ensino da língua brasileira de sinais como 

primeira língua para surdos, produzir e divulgar conhecimentos nas áreas como história dos 

surdos, promovendo a difusão da libras como língua de cultura. Para tanto, adotaremos os 

seguintes procedimentos metodológicos: estudos teóricos bibliográfico-documental; estudos 

específicos sobre história dos surdos; linguagem dos quadrinhos silenciosos (criação de roteiro e 

storyboard); escolha do ilustrador; análise das ilustrações com base da cultura surda; descrição 

das personagens (sinalizadas, expressões faciais, temporalidade); estrutura linguística e das 

linguagens dos quadrinhos. Os resultados visam permitir a compreensão com base do caráter 

interinstitucional e multidisciplinar do conteúdo selecionado a fim de efetivar a visão da educação 

bilíngue para surdos brasileiros, em especial, para professores bilingues e estudantes surdos, além 

da produção e distribuição dos materiais de HQs para as escolas municipais e estaduais 

bilingues/inclusivas de/para surdos do Paraná e Gibiteca de Curitiba a fim de divulgar a língua, a 

história e os artefatos culturais da cultura surda. 
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AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO DIGITAL O ARTISTA NA UFPR - 3A. 

EDIÇÃO 

Nº: 202110280 

Autor(es): Micheline Paitra Alves dos Santos, Talita Bazzo Rauber 

Orientador(es): Tania Bittencourt Bloomfield, Luis Carlos Dos Santos 

Evento: ENEC 

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 – 3a edição promove 

eventos presenciais de arte abertos ao público, interno e externo à UFPR, no Departamento de 

Artes - Deartes – palestras, mesas-redondas – assim como realiza 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 – 3a. edição, pertencente ao Decom. A parceria entre os 

dois projetos de extensão gera fontes audiovisuais de pesquisa à comunidade, interna e externa à 

UFPR, acomodadas no acervo físico situado no Deartes, e no Repositório Digital SIBI/UFPR. A 

articulação entre o ensino, a pesquisa, e a extensão dá-se, em parte, pela geração de demanda de 

eventos das disciplinas dos cursos de Artes Visuais e pelos trabalhos de conclusão de graduação. 

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 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, graças à pandemia de 

Covid-19, o trabalho de organização e de levantamento documental desenvolve-se para eventos 

on-line, na plataforma Teams. Além disso, há um esforço de se retomar a parceria com os projetos 

de extensão da professora Klícia de Araújo Campos, do curso Letras Libras, do Setor de Humanas 

e Letras, que foi interrompida pela pandemia. Nesse sentido, o primeiro evento foi realizado, em 

julho de 2021, para o mapeamento das especificidades de sua demanda. As bolsistas do projeto 

Ampliação e Difusão do Acervo Digital O Artista na UFPR 3ª Edição continuam a prospectar e a 

fazer a pesquisa e o levantamento de dados para as próximas entrevistas ou palestras que serão 

realizadas, até o final do presente exercício, de forma remota. Ao mesmo tempo, o material cuja 

edição tiver sido finalizada será levada ao Repositório Digital do SIBI/UFPR. 
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BORDADOS DA RESISTÊNCIA: PARÁFRASES DE MALHAS E NÓS 

Nº: 202110300 

Autor(es): Vanessa Porfirio 

Orientador(es): Ana Elisa De Castro Freitas 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: MONOGRAFIAS/TCC 

Palavras-chave: Arte Política, Bordado, Feminino 

 

Bordamos para resistir, contar, marcar. Traçamos nossas linhas inspiradas nos bordados 

arpilleros, aqueles costurados por mãos de mulheres fortes, que encontraram no emaranhado de 

fios a potência para suas vozes tão silenciadas. Ao sermos perfuradas pela força feminina - que 

emana das agulhas das bordadeiras -, sentimos a necessidade de compartilhar e unir nossas 

próprias tramas com as daquelas que nos rodeiam. Estas inspirações estão nos fundamentos do 

projeto que resultou no Trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura em Artes, carinhosa e 

provocativamente desenvolvido no litoral do Paraná, tendo como centro de encontro o Setor 

Litoral da Universidade Federal do Paraná, na cidade de Matinhos, e deste se irradiando a outros 

espaços de atuação, envolvendo as cidades vizinhas. Nossa trajetória teve início no ano de 2017, 

num circuito de oficinas de bordado ofertadas no espaço curricular de Interações Culturais e 

Humanísticas, reunindo estudantes e convidadas, nas quais o bordado foi meio de diálogo e 

partilha de dores, anseios e revoltas. A experiência se desdobrou em clubes de bordados e 

intervenções artísticas, que visaram a provocar discussões e reflexões sobre temas relacionados 

ao feminino, ao sentimento, à sexualidade, à liberdade. Trouxemos à tona problemas políticos da 

contemporaneidade, comportamentais e interpessoais, expressos em palavras bordadas e 

instaladas. Fomos simultaneamente acolhidas e censuradas, dentro do mesmo espaço. 

Espalhamos frases ou simples e fortes palavras bordadas em tecido de algodão cru por 

universidades e cidades. Construímos nossa narrativa crítica a partir das vivências proporcionadas 

pelo projeto, correlacionando criticamente nossas atuações com manifestações ocorridas pelo 

Brasil durante o mesmo período, tais como as das bordadeiras das barragens, das ribeirinhas, de 

artivistas da Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisamos e dialogamos com obras de 

artistas como Rosana Paulino, Eliza Bennet, com os bordados das Arpilleras. Discorremos sobre 

frustrações e refletimos sobre o impacto do bordado como ato e objeto de Arte Política, 

arrematando a experiência com a consciência de que o traçar de linhas que denunciam e provocam 

reflexões não se finda com o término de nossa escrita. 
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PATRIMÔNIO E MUSEUS: CURADORIA DAS COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS DO 

MAE 

Nº: 202110314 

Autor(es): Gabriella Rangel Castro 

Orientador(es): Gabriela De Carvalho Freire 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Ações Colaborativas, Museu De Arqueologia E Etnologia, Xetá 

 

O projeto “Acervos em Diálogo: tecendo relações entre coleções etnográficas e conhecimentos 

indígenas” tem como objetivo principal desenvolver publicações sobre a cultura material 

de duas populações indígenas habitantes do Paraná: Mbyá Guarani e Xetá.  Assim, durante o 

período que atuei como bolsista no setor de Etnologia Indígena do MAE-UFPR auxiliei na 

construção dessas publicações, em especial na elaboração de um Catálogo Xetá. No processo de 

construção deste catálogo ocorreu, primeiramente, a pesquisa do material bibliográfico já 

publicado sobre os indígenas Xetá, assim como pesquisas de peças e fotos referentes a essa 

população presente no próprio acervo do MAE-UFPR. Em seguida, iniciou-se a transcrição dos 

eventos e entrevistas realizados com os indígenas Xetá na reserva técnica do museu entre 2017 e 

2019. Então, a partir da pesquisa bibliográfica e das transcrições foi possível montar tabelas para 

cada categoria de objeto indígena Xetá que o MAE-UFPR tem em seu acervo, visando justamente 

entrelaçar os conhecimentos indígenas, as peças etnográficas do museu e o material bibliográfico 

feito por outros pesquisadores sobre essas peças. Dessa forma, com a elaboração dessas 

publicações o MAE-UFPR visa dar sequência às atividades de ações colaborativas com 

populações indígenas que já vêm realizando há alguns anos, aproximando cada vez mais as 

populações tradicionais das coleções que estão no acervo do museu, e levando ao público 

informações e conhecimentos relacionados ao acervo etnográfico do museu. Sendo que no caso 

dos Xetá essa aproximação com o museu e publicação do Catálogo é importante para o 

fortalecimento do grupo, o reconhecimento étnico e da violência sofrida. Por fim, é  importante 

ressaltar que o trabalho realizado pelo MAE-UFPR  ainda está em processo de desenvolvimento, 

assim atuei como bolsista para ajudar em um desenvolvimento que outros bolsistas e 

pesquisadores vão continuar desenvolvendo e construindo o projeto juntamente com a população 

indígena. 
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MAE DOCUMENTA: REGISTRO DE CONHECIMENTOS E ARTES POPULARES 

Nº: 202110318 

Autor(es): Alessa Coelho Lauriano, Bruna Eduarda Rudnick, Karina Averbuck Ramos, 

Mauricio Iversen Ribeiro 

Orientador(es): Liliana De Mendonca Porto 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Conhecimentos Tradicionais, Cultura Popular, Povos E Comunidades 

Tradicionais 

 

O projeto MAE Documenta tem como objetivo registrar – através de textos, fotografia, áudio e 

vídeo – práticas e conhecimentos populares, narrativas de suas/eus produtoras/es, contextos em 

que ocorrem, bem como disponibilizar este material para os grupos interlocutores, a comunidade 

acadêmica e todas/os as/os interessadas/os, através de exposições, filmes, livros e material 

digitalizado. Ao longo de 2020 e 2021, tendo em vista restrições devido à pandemia de COVID-

19, o projeto fez opções que garantiram a continuidade de suas atividades. Cabe destacar a 

retomada de materiais de pesquisa produzidos previamente, que foram editados e resultaram nos 

produtos: 1) o livro infanto-juvenil Histórias de Faxinais volume 2 em versão digital 

(mae.ufpr.br/?p=1740 – 3000 cópias devem ser impressas a partir do Edital de Fortalecimento da 

Extensão 2020, e parte delas distribuída para a comunidade de origem logo que as restrições sejam 

suspensas) – neste livro, novos contos escritos por crianças e jovens do Colégio Estadual do 

Campo Prof. Izaltino Bastos foram selecionados e ilustrados pelo estudante de Design Gráfico 

Felipe de Sousa, permitindo a divulgação de sua história a partir da perspectiva da comunidade e 

do protagonismo juvenil; 2) o vídeo Caboclo Surubim 

(https://www.youtube.com/watch?v=4t2MGEePI6Q) – que retoma material sobre o grupo 

cultural das comunidades quilombolas dos Alves e Poções, Chapada do Norte/MG, bem como 

depoimentos de participantes sobre a história do grupo. Além disso, foi estabelecida parceria com 

o Centro Cultural Memorial do Vale, através do fotógrafo Lori Figueiró (o mais importante 

fotógrafo do Vale do Jequitinhonha na atualidade), também com desdobramentos múltiplos: 1) 

participação na montagem da exposição virtual Eva de Jesus, o fazimento da farinha 

(mae.ufpr.br/eva) – exposição que registra o processo de produção tradicional da farinha de 

mandioca em São Gonçalo do Rio das Pedras, Serro/MG através do trabalho de Eva de Jesus; 2) 

início de montagem do catálogo da exposição virtual Eva de Jesus, com impressão prevista para 

os próximos meses através do Edital de Fortalecimento da Extensão 2020; 3) cooperação na 

edição de vídeo com Eva de Jesus e Lori Figueiró sobre a exposição (para Festival de Inverno 

UFPR 2021); 4) planejamento da elaboração virtual de uma coleção de livros de fotos sobre três 

benzedeiras do Vale do Jequitinhonha, em que vão se conjugar os registros fotográficos de Lori 

Figueiró com temas relevantes para a reflexão sobre religiosidade popular no Brasil. Os bolsistas 

de extensão atualmente trabalham nesta proposta. 
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MAE INTERATIVO E PLURAL 

Nº: 202110319 

Autor(es): Alda Marjan Zorman Marques, Carolina de Azevedo, Heloisa da Silva Panuci, 

Mariana da Silva de Souza, Pedro Branco Kreuzer 

Orientador(es): Fabio Luis Gasparello Marcolino, Edilene Coffaci De Lima 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cultura, Interatividade, Museus 

 

Os Museus têm se empenhado para se consolidarem como instituições interativas e plurais, que 

estejam de fato a serviço da sociedade. Assim, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR 

procura, através deste projeto, oferecer eventos e atividades lúdicas e comunicativas, atento às 

possibilidades de educação não-formal, museal e patrimonial em vários contextos que 

transcendem a realização de exposições, tão somente. “MAE Interativo e Plural”, busca também 

desta forma tornar o museu cada vez mais militante e menos limitante, um espaço aberto aos 

movimentos sociais e aberto para as expressões artísticas e a difusão da cultura e 

do conhecimento. Tais ações devem ocorrer tanto em ambiente físico quanto virtual, 

tornando suas ações acessíveis independente de limites geográficos pelo território brasileiro, na 

manutenção do MAE-UFPR como um museu moderno e adequado às novas tecnologias.  Este 

projeto tem como objetivo dar continuidade aos objetivos estabelecidos nos projetos “Expressões 

Culturais do MAE-UFPR" (realizado entre 2013 e 2016) e “Ações sociais e culturais do MAE: 

uma construção plural" (realizado entre 2017 e 2020), mas com o intuito de reforçar e alimentar 

a oferta de atividades lúdicas e comunicativas, atento às possibilidades de educação não-formal, 

museal e patrimonial em vários contextos que transcendem a realização de exposições.  Como 

aspecto novo e principal, este projeto busca posicionar o Museu de Arqueologia e Etnologia da 

UFPR como aliado de movimentos sociais (a saber, a Causa Feminista, a Causa Indígena, a Causa 

Antirracista e a Causa LGBTQI+), buscando, através de seus eventos e produtos, tornar o MAE-

UFPR um espaço de encontro de difusão, reflexão e de voz a esses diversos movimentos, em uma 

ação de Museologia Social, uma vez que  nas últimas décadas os Museus vêm buscando tornar-

se cada vez mais espaços não apenas abertos ao público, mas principalmente a serviço do público 

(SUANO, 1986). É neste contexto que, buscando maior interação com a sociedade, essas 

instituições têm buscado diferentes maneiras de se comunicarem com seus visitantes, oferecendo 

não apenas exposições com narrativa organizada, mas também formas diversas de se 

aproximarem de seu público. 
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ESPAÇOS CULTURAIS NA/DA PERIFERIA: TERRITÓRIOS EM RESISTÊNCIA 

Nº: 202110329 

Autor(es): Fernanda Alves Costa, Julio Erick de Souza, Mariana Regina Henz 

Orientador(es): Marcos Aurelio Zanlorenzi, Neusa Maria Tauscheck 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cultura Popular, Educação Não Formal, Periferia 

 

A questão do território sempre esteve presente na constituição das sociedades humanas. Sua 

apreensão e domínio estão atreladas às mais diversas formas de poder, inclusive a ideológica, que 

muitas vezes tem sido utilizada como maneira de justificar as mais diferentes formas de ocupação 

e invasão, que visam a subordinação e dominação de um determinado grupo social. Como 

resposta a essa tentativa de opressão, nascem formas de resistência, em especial nas periferias 

urbanas que têm sido, desde sempre, oprimidas por um Estado que vê a periferia como um 

problema a ser resolvido. Contudo, apesar disso, as periferias urbanas seguem crescendo na 

diversidade e, sobretudo, na criação de formas de vida não mercantis, não colonizadas pelo 

capital. É nesse sentido que, com este projeto, temos o objetivo de criar condições de ampliação 

de repertórios conceituais, metodológicos e técnicos que potencializem a capacidade de geração, 

organização e comunicação da criação artística, cultural e educativa por parte dos atores locais. 

Para tanto, a metodologia da investigação-ação participativa foi considerada como a mais 

adequada para o diálogo com as comunidades, acerca de temáticas voltadas a esses repertórios 

como, por exemplo: o Slam, a Dança, o Cinema na Rua, a Cultura Hip Hop, a Cultura do 

benzimento e a Serigrafia Artesanal, como formas de comunicação, formação de base e 

organização popular. Temáticas estas inseridas por meio de práticas que envolvem apresentações 

dessa manifestações artísticas, bem como a realização de oficinas de criação de poesia marginal, 

de dança, de serigrafia artesanal, de construção de garrafadas com plantas medicinais, de 

elaboração de chás, de roteirização e edição de documentários e a criação de biblioteca(s) 

comunitária(s) etc. Com base nas temáticas relativas à proposta do projeto, construímos 

coletivamente espaços (virtuais) nos quais realizamos diálogos em grupos de estudos, a fim de 

fundamentar teoricamente a organização de nossas práticas. Até o momento da escrita deste 

resumo, os resultados de nossos estudos e ações passam pelo adensamento de nossa formação 

acadêmica, relativa à prática extensionista e aos objetivos do projeto. Para além dessa formação, 

já foram realizados diálogos com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de 

Matinhos, no sentido da consolidação de parcerias voltadas ao desenvolvimento do projeto. Nesse 

sentido, a integração - entre as ações que foram pensadas para o projeto, com os processos já 

existentes nas comunidades - foi pensada com o objetivo da criação de um Museu da Periferia 

Matinhense. 
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DIFUSÃO DE  SABERES HISTÓRICOS E DE CONTEÚDOS DIGITAIS: ATIVIDADES 

DE ENSINO E EXTENSÃO DO GRUPO PET HISTÓRIA UFPR 

Nº: 202110350 

Autor(es): Cassiana Sare Maciel, David Ribeiro E Silva Neto, Leticia Barreto Assad Bruel, 

Rafaela Zimkovicz Lecheta 

Orientador(es): Marcos Goncalves 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Cultura Escolar, Divulgação De Conhecimento Histórico, Programa De 

Educação Tutorial 

 

O PET é regido por três pilares básicos: a pesquisa, o ensino e a extensão, configurando uma 

frente de compromisso ético e epistemológico de atuação transformativa das comunidades 

externas às IES, da produção de conhecimentos específicos de cada área e, simultaneamente, do 

funcionamento dos cursos em que estão inseridos. À vista disso, este trabalho visa a apresentar 

cinco projetos desenvolvidos pelo PET História UFPR: a) a publicação do periódico Cadernos de 

Clio; b) a organização e o lançamento dos ebooks 1939: Nazifascismo, Stalinismo, Guerra, 

Revolução e 1917: Mídia, Greve, Guerra, Revolução; c) a divulgação da série de análises musicais 

PET Sounds: a classe trabalhadora na América Latina; d) a produção das coletâneas digitais 

Conhecendo mais sobre a produção intelectual negra brasileira e A questão palestina: para saber 

mais; e e) a elaboração dos Diagnósticos PET, voltados à avaliação das experiências discentes 

nos períodos letivos. Realizadas no último biênio, tais iniciativas foram concebidas objetivando 

melhorar o curso, difundir trabalhos de discentes, integrantes ou não do PET, e, por fim, contribuir 

para o enfoque de questões sociais conectadas a problemáticas de desigualdade, autoritarismos e 

a conflagrações do presente. A confecção dos materiais se deu através da organização de 

comissões, que pensaram em formatos de aproximação com o público, atuando na produção de 

pesquisas bibliográficas, estatísticas (coleta e análise de dados), processos de editoração, 

conteúdos específicos para as redes sociais. Com o projeto a - que demandou a publicação de 6 

volumes em um ano a fim de periodizar a revista -, conseguiu-se a publicização das contribuições 

acadêmicas de graduandas/es/os; em b, registrou-se a distribuição gratuita de materiais didáticos 

e historiográficos, consolidando o contato de públicos externos com o ensino histórico crítico a 

partir de suportes digitais; com c e d, promoveu-se a difusão de outras formas de compreensão, 

apreensão e ensino da História com base em diferentes fontes e em diálogo com processos 

históricos ostensivos em discussões da atualidade; e, por fim, com e, obteve-se a melhora do 

aproveitamento e da estruturação das disciplinas, tal qual mudanças nos métodos de ensino, 

avaliação e ofertas delas. Partindo das discussões da área da História Pública e das reflexões que 

regem os grupos PET, verificou-se a importância dos contatos intra e interinstitucionais e da 

ampliação das plataformas e linguagens comunicativas, que serviram como pontes tanto com o 

curso de graduação quanto com a comunidade externa à UFPR. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

82 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

HISTÓRIA DA ARTE: PERSPECTIVAS COMUNICACIONAIS 

Nº: 202110359 

Autor(es): Catarina Franceira 

Orientador(es): Jose Carlos Fernandes 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Arte-Educação, Comunicação, Cultura 

 

A disciplina de História da Arte (OC066) constitui o currículo obrigatório dos cursos de 

Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda do Departamento de Comunicação. A 

ementa integra um panorama teórico dos movimentos, escolas, técnicas e teorias artísticas 

partindo do pré-Renascimento e o diálogo entre comunicação, arte, crítica, imprensa cultural e 

política. Diante das constantes agitações culturais e suas influências na comunicação, foram 

fornecidos aos alunos subsídios e conhecimentos para realizarem análises e identificações dos 

contextos e movimentos artísticos, além de referências estéticas para desenvolvimento de um 

repertório fundamental às práticas comunicacionais. Os objetivos propostos para a disciplina 

foram: capacitação da leitura das imagens midiáticas; apresentação do papel das mediações 

culturais; e análises dos impasses pós-pandemia do setor cultural. Ademais, os materiais e 

métodos utilizados no ensino foram a realização de leituras de textos e artigos de autoria de 

especialistas em pesquisa, crítica e o fazer da arte; aulas expositivas em que as obras foram 

contextualizadas em seu tempo, pela vida dos artistas e ampliadas para visualização de detalhes; 

visitas virtuais em museus que as disponibilizam; e o uso e recomendação de filmes e vídeos do 

Youtube sobre a temática. O resultado foi a entrega das atividades assíncronas em que os alunos 

debateram sobre os materiais disponibilizados e a finalização da matéria com a entrega de ensaios 

dos mais variados temas, em que os estudantes puderam exercer as ligações entre os referenciais 

apresentados. Conclui-se que apesar das dificuldades do ensino à distância, houve produtividade 

e curiosidade diante dos assuntos introduzidos, os alunos não apenas esperam conhecer mais sobre 

o mundo da arte, mas compreender e possuir o domínio para futuras aplicações em sua área. 
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MUSEOLOGANDO 

Nº: 202110379 

Autor(es): Anna Barbara Lara Tuttoilmondo, Diovana Izabel dos Santos, Jacira Aparecida de 

Campos Ramos, Laiz Fernanda Walter, Lorenzzo Henrique de Paula Gusso, Oriana Lea Di 

Monaco 

Orientador(es): Ana Luisa De Mello Nascimento, Carlos Eduardo Belz 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Exposição, Mae-Ufpr, Museu 

 

Um museu vai muito além de um prédio, ele é algo a mais. Um museu é um conceito, e este, por 

sua vez, está ligado mais à essência desse tipo de instituição do que a sua materialidade em si. 

Mesmo um museu considerado tradicional - aquele constituído enquanto uma instituição que tem 

como seu principal ponto de comunicação e contato com o público seus espaços físicos (como é 

o caso do MAE-UFPR) - possui atividades educativas e de pesquisas que extrapolam seus muros 

e buscam contato direto com um público maior. Muitas das mudanças ocasionadas pela Pandemia 

de COVID-19 na forma como os museus se comunicam com seu público vieram para ficar. Desde 

o começo de 2020, o MAE tem buscado intensificar suas atividades online se adequando à nova 

realidade por meio da adaptação de exposições físicas ao ambiente virtual, o que tem sido um 

desafio novo para toda a equipe.  Apesar de parecer fácil, a readequação constante de linguagem 

no universo das mídias digitais exige a adoção de novas metodologias ativas que visem agilizar 

os processos de produção dos materiais, porém, sem perder a qualidade característica dos produtos 

já elaborados pelo MAE. Enquanto um museu universitário e ligado à área de Antropologia, o 

MAE tem vasta experiência na elaboração de exposições interdisciplinares e também com 

curadoria compartilhada, pois possui uma equipe multidisciplinar que busca integrar comunidade, 

estudantes, técnicos e professores nos processos decisórios de elaboração e produção de seus 

materiais culturais. Entretanto, pensar novas exposições sempre traz desafios à equipe devido a 

adaptação da comunicação para um determinado tema e público. Quando transpomos a 

comunicação museológica ao universo digital, ao mesmo tempo em que buscamos estar mais 

próximos do nosso público e alcançar novas pessoas, temos o desafio de adaptar a linguagem 

visual e textual a esse novo universo. Assim, o projeto Museologando se apresenta no sentido de 

agilizar a comunicação do museu e acelerar a produção de exposições e outros conteúdos 

concebidos diretamente para o virtual, de forma que o MAE-UFPR possa, cada vez mais, alcançar 

seu público e cumprir a sua função social, mesmo com os desafios colocados pelo momento atual 

que todos vivemos. 
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MUSEU E PATRIMÔNIO: ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ACERVO 

TEXTUAL, SONORO E VISUAL DO MAE 

Nº: 202110392 

Autor(es): Timoteo Andre Pinas de Moura 

Orientador(es): Bruna Marina Portela 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Arquivo Histórico, Congada Da Lapa, Extensão Universitária 

 

O projeto tem como objetivo geral ampliar a divulgação e incentivar a pesquisa no acervo do 

Arquivo Histórico do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Esse acervo é formado por 

aproximadamente 5000 itens documentais, entre textuais, sonoros e visuais, que abordam temas 

ligados às temáticas do MAE, quais sejam, arqueologia, etnologia indígena e cultura popular. O 

Arquivo Histórico, portanto, atua em conjunto com outras unidades e projetos do museu no 

sentido de elaborar materiais, exposições e eventos voltados para a comunidade externa. Enquanto 

museu universitário, o MAE trabalha bastante próximo dos princípios extensionistas, 

principalmente no que se refere ao diálogo com a comunidade. Nesse sentido, a perspectiva da 

Museologia Social está presente na base teórico-conceitual do projeto, que procura uma maior 

abertura e diálogo dos museus para seu público e para a sociedade em geral. Para que o objetivo 

desse projeto seja atingido foi necessário desenvolver uma série de atividades com o acervo em 

questão, entre as quais estão contempladas as desenvolvidas ao longo dos anos de 2020-2021 em 

meu plano de trabalho. Mapear o acervo do Arquivo Histórico do MAE e relacioná-lo com o 

acervo museológico contribui tanto para o incentivo à pesquisa, como para a aproximação do 

MAE aos grupos e indivíduos detentores dos conhecimentos representados no acervo. Foi 

realizada uma pesquisa detalhada sobre a Congada da Lapa, manifestação cultural realizada pela 

comunidade negra da Lapa/PR que ocorre nas ruas da cidade, no dia de São Benedito, 

habitualmente em 26 de dezembro. Também realizei um levantamento bibliográfico a respeito da 

Congada a fim de analisar os trabalhos disponíveis que discutem essa temática. Em decorrência 

do trabalho remoto imposto pela pandemia da Covid-19, para realizar essa pesquisa, acessei às 

bases de dados digitais sobre o arquivo histórico que estavam disponíveis para acesso, contendo 

diversas informações sobre a origem de algumas peças e também sua trajetória dentro do acervo 

do MAE. Através dos catálogos de fonte foi possível resgatar fontes primárias arquivísticas sobre 

algumas peças da Congada, seguido também de entrevistas com pesquisadoras da área. O primeiro 

resultado obtido foi a produção de um artigo referente a trajetória do acervo dentro do MAE e sua 

apresentação no VI Fórum Permanente de Museus Universitários. Além disso, comecei um 

catálogo temático de fontes sobre a Congada, este que servirá de incentivo a pesquisadores, bem 

como para que o MAE consiga desenvolver ações colaborativas com a comunidade presente no 

acervo. 
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AUDIOVISUAIS: CULTURA, INTERCULTURAS E OUTRAS ARTES 

Nº: 202110428 

Autor(es): Bruna da Silva Lins, Xavier Vasquez Freire 

Orientador(es): Valeria Veronica Quiroga, Ignacio Dotto Neto 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Audiovisual, Ensino De Língua Espanhola, Sustentabilidade 

 

O Projeto de Extensão – Audiovisuais: culturas, interculturas e outras artes inicia-se em 2021, 

integrado por uma equipe composta pela Coordenadora e Vice coordenador, dois bolsistas, uma 

voluntária e um professor membro externo à UFPR. Até a escrita deste resumo, finalizaram-se 

duas ações: a) o Curso de Extensão “Cinema ibero-americano: diálogos e reflexões em tempos de 

pandemia. e b) “Conversación en Español – Nível Básico”. A metodologia utilizada no primeiro 

curso foi a divulgação de filmes ibero-americanos disponíveis gratuitamente na internet e sua 

posterior discussão e análise, transmitidas em formato de live na plataforma YouTube. Essa 

experiência mostrou o impacto do cinema como provocador de reflexões sobre problemas sociais, 

bem como questões identitárias, de representação e outras que se associam culturalmente ao 

Brasil. A segunda ação, referente ao curso de conversação, desenvolveu-se em 12 encontros 

síncronos de 1 hora de duração através da internet às sextas feiras entre 14 de maio e 6 de agosto 

de 2021. A hipótese com a qual trabalhamos na equipe foi a de que uma língua se aprende falando 

sobre assuntos que sejam do interesse das pessoas, não apenas como uma enumeração de regras 

de concordância linguística e conteúdos gramaticais, importantes sim, mas não suficientes para o 

estabelecimento de fluência numa língua. Vale informar que essa foi uma demanda oriunda dos 

estudantes de Língua espanhola 1, devido a dificuldades com a prática oral em língua estrangeira 

no Ensino Remoto Emergencial. Essas duas ações foram finalizadas recentemente. Exporemos, 

assim, seus resultados na apresentação deste trabalho. Vale ressaltar que a proposta do Projeto 

não se limita ao universo ibero-americano. Atualmente, os membros da equipe organizam uma 

série de debates sobre o tema da reciclagem e sustentabilidade e estabelece contatos com 

instituições para ações conjuntas. A metodologia da terceira ação, com previsão para ocorrer entre 

setembro e outubro/ 2021 constitui-se na divulgação de quatro documentários e, posteriormente, 

debates em formato de live através do YouTube com participações dos inscritos. 
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PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO E APRENDIZADO EM LÍNGUA 

ESTRANGEIRA. 

Nº: 202110441 

Autor(es): Eduardo Chiarello, Mariana Yaeda Artuso, Matheus Henrique Silveira Santana, 

Natali Vieira Sardi 

Orientador(es): Luis Henrique Assumpcao Lolis 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Intercâmbio, Internacionalização, Línguas Estrangeiras 

 

É sabido que, cada vez mais, a fluência em línguas estrangeiras é extremamente importante na 

vida acadêmica e profissional. Além disso, a qualidade de um curso de graduação é pontuada pelo 

seu grau de internacionalização, principalment,e nas áreas de tecnologia. Dessa forma, o grupo 

PET promove atividades internas e externas para aprimorar o conhecimento de outros idiomas e 

culturas. O projeto é estruturado em quatro vertentes: acompanhamento de aprendizado de língua 

estrangeira, a gravação de  seminários em língua estrangeira e posterior adição de legendas em 

português, lives com estudantes em intercâmbio e espaços de discussão e entretenimento em 

outros idiomas. Comparando a evolução de cada petiano anualmente, acompanhamento é feito 

por meio de formuláriosque devem ser preenchidos com o nível atual de cada um no início e no 

fim do ano. Esse formulário deve ser acompanhado de documento comprobatório (notas de curso 

de línguas, avanço nas plataformas online, como duolingo, prova de proficiência, etc.). Sobre os 

seminários, todos os petianos devem gravar um vídeo em língua estrangeira por semestre, e em 

seguida fazer legendas em português, que permite maior acessibilidade ao conteúdo. Além disso, 

como muitos alunos da graduação têm interesse em fazer intercâmbio. Ness contexto, o projeto 

media lives de perguntas e respostas com intercambistas, nas quais são esclarecidas dúvidas 

quanto ao processo, o cotidiano e oportunidades em outros países. Nas lives os intercambistas 

respondem à questionamentos enviados previamente pelos alunos da graduação por meio das 

redes sociais. Por fim, internamente são realizadas sessões de filmes em língua estrangeira e 

posteriormente discussões no mesmo idioma da obra, gerando um espaço descontraído para 

aprimorar habilidades relacionadas à fala. Com todas essas ferramentas de aprendizado e debate, 

espera-se um aprofundamento do conhecimento de outros idiomas e melhoria na oratória dos 

envolvidos. Além disso, procura-se maior sucesso em convênios de intercâmbio e que mais alunos 

tenham a oportunidade de realizá-lo. Dessa maneira, o projeto PET Internacional estimula o 

desenvolvimento de competências essenciais na carreira acadêmica e profissional e corrobora 

com a convivência mais social do grupo. 
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MUSEU E PATRIMÔNIO: REVELANDO O ACERVO DE CULTURA E SABERES 

POPULARES DO MAE 

Nº: 202110443 

Autor(es): Alessa Coelho Lauriano 

Orientador(es): Bruna Marina Portela 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Congada Da Lapa, Cultura Popular, Mae-Ufpr 

 

O projeto tem como principal objetivo democratizar o acesso às coleções do acervo de Cultura 

Popular do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Esse acervo é formado por pouco mais 

de duas mil peças que representam diferentes manifestações culturais e artísticas de todo o Brasil, 

mas especialmente do Paraná, tais como as Cavalhadas, o Fandango e a Congada da Lapa. 

Enquanto museu universitário, o MAE trabalha bastante próximo dos princípios extensionistas, 

principalmente no que se refere ao diálogo com a comunidade. Nesse sentido, a perspectiva da 

Museologia Social está presente na base teórico-conceitual do projeto, que procura uma maior 

abertura e diálogo dos museus para seu público e para a sociedade em geral. Para que o objetivo 

desse projeto seja atingido foi necessário desenvolver uma série de atividades com o acervo em 

questão, entre as quais estão contempladas as desenvolvidas ao longo dos anos de 2020-2021 em 

meu plano de trabalho. Mapear o acervo e contextualizar as coleções por meio de pesquisa 

documental e bibliográfica fortalece as ações colaborativas que o museu pretende desenvolver 

com comunidades e povos que estão representados em seu acervo. Foi com essa intenção, 

portanto, que os planos de trabalho foram delimitados. Foi realizada uma pesquisa detalhada sobre 

a Congada da Lapa, manifestação cultural perpetuada por parte da comunidade negra da Lapa/PR 

que ocorre nas ruas da cidade, no dia de São Benedito, habitualmente em 26 de dezembro. Há no 

acervo do museu sapatilhas, mantos e capas, chapéus, luvas, calções, peitorais e meias utilizados 

no auto. Foi realizado também um levantamento bibliográfico em torno da Congada da Lapa, para 

analisar os trabalhos disponíveis que discutem o tema. Em função do trabalho remoto imposto 

pela pandemia de Covid-19, para realizar as pesquisas, tive acesso à base de dados que contém a 

descrição de cada uma das peças do acervo de Cultura Popular do MAE. Nessa base de dados 

foram identificados os objetos pertencentes a Congada da Lapa. A partir daí foram realizados uma 

série de trabalhos desde debates, até entrevistas com pesquisadoras. O primeiro resultado obtido 

foi a produção de um artigo e apresentação no VI Fórum Permanente de Museus Universitários. 

Além disso, foi realizada a estruturação em torno de um Catálogo temático, que servirá de 

incentivo e apoio a pesquisadores, bem como para que o MAE consiga desenvolver ações 

colaborativas com a comunidade representada no acervo. 
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AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO AUDIOVISUAL ARTE EM VÍDEO NA 

UFPR - 3A. EDIÇÃO 

Nº: 202110461 

Autor(es): Leticia dos Reis Proenca 

Orientador(es): Luis Carlos Dos Santos, Tania Bittencourt Bloomfield 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Artes Visuais, Geração De Acervo, Produção Em Vídeo 

 

A proposta do Projeto é a geração de materiais culturais de caráter extensionista, especificamente 

a gravação de palestras, entrevistas e outros eventos. As atividades do projeto aconteceram de 

forma interdepartamental, em parceria entre os Departamentos de Comunicação Social (DECOM) 

e o Departamento de Artes (DEARTES). As bases teóricas do projeto foram as relativas à 

linguagem audiovisual, especificamente aos aspectos da produção e pós-produção em vídeo. Em 

2021, por conta da pandemia, os eventos que normalmente aconteciam presencialmente, foram 

transferidos para o ambiente virtual da plataforma Teams. Até agosto, foram gravadas duas 

entrevistas que já integram o acervo digital da Biblioteca Temática O Artista na UFPR, dentro do 

Repositório Digital Institucional (RDI) da UFPR 

(https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45634). Além disso, foi realizada a primeira ação na 

parceria estabelecida com os projetos de extensão da professora Klícia de Araújo Campos, do 

curso Letras Libras, do Setor de Humanas e Letras. Essa primeira ação foi a gravação de uma 

entrevista com a Professora Klícia para a apresentação do seu trabalho de tradução para o público 

surdo de materiais culturais. Mesmo com a impossibilidade das produções presenciais, em 2021 

o projeto pretende finalizar a produção de 06 eventos no formato de entrevistas com artistas e 

pesquisadores em Artes Visuais, no formato de entrevistas remotas. Por meio dos materiais 

produzidos no Projeto, pretende-se incentivar a compreensão da produção artística 

contemporânea; fornecer material de apoio e de pesquisa às atividades didático-pedagógicas; 

permitir o acesso aos conteúdos, por meio do RDI na Internet. 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. Os arquivos digitais, depois de convertidos no formato 

específico, são inseridos no repositório do projeto, dentro do RDI, para a consulta de todos os 

interessados. Como estrutura de produção, o projeto utiliza equipamentos de gravação e edição e 

espaços dos Departamentos de Artes e de Comunicação Social. 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.  

Em consulta às estatísticas de uso do acervo digital pelo público externo, no período de junho a 

agosto, o sistema indicou um total de 385 acessos 

(https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45634/statistics) 
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CONHECENDO E VIVENCIANDO AS ARTES VISUAIS - NOVA EDIÇÃO 

Nº: 202110485 

Autor(es): Bianca Natalie Possiede, Cynthia Faria Oliveira, Debora Brancagliao, Katlin 

Aparecida de Oliveira, Luciana Ferreira, Luiz Eduardo Geara 

Orientador(es): Carla Beatriz Franco Ruschmann 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Artes Visuais, Educação, Litoral Do Paraná 

 

O Projeto de Extensão Conhecendo as Artes Visuais no ano de 2021, concentrou suas ações no 

primeiro semestre, na elaboração dos dois livros da coleção infantojuvenil «História das Artes 

Visuais do Litoral do Paraná» publicados pelo projeto. Estes livros foram desenvolvidos a partir 

de sua aprovação para edição impressa, a través do edital do Fundo de Desenvolvimento 

Acadêmico da Universidade Federal do Paraná / FDA 2020 Fluxo Programado na modalidade 

Extensão e Cultura. O primeiro, “História das Artes Visuais do Litoral do Paraná: Da Arte 

primitiva aos Artistas Modernos”, de autoria da professora Dra. Luciana Ferreira, colaboradora 

deste projeto, resultou das pesquisas realizadas pela autora e seus colaboradores diretos e 

indiretos. Este livro teve também um forte apoio por parte dos bolsistas do projeto na busca de 

imagens e elaboração de ilustrações. O segundo livro intitulado "Artes Visuais do Litoral do 

Paraná: Artistas na Contemporaneidade", de autoria da professora Dra. Carla Beatriz Franco 

Ruschmann, coordenadora deste projeto, contou com um forte apoio da extensão para a 

elaboração, divulgação e participação na pesquisa. A página @Arteslitoral, do Instagram, 

inaugurada em 18 de junho de 2020, se tornou a principal ação do projeto de extensão durante a 

pandemia, um meio de comunicação direto com a comunidade interna e externa da UFPR. 

Metodologicamente, a elaboração dos livros e as publicações na página estiveram diretamente 

vinculadas. Num primeiro momento o @Arteslitoral realizou uma chamada aos artistas visuais 

do litoral paranaense para participarem da Galeria Virtual, e inaugurou oficialmente o 

Mapeamento das Artes visuais do Litoral do Paraná. Iniciou também a série Memórias, 

publicando as pesquisas realizadas e convidando ao público para contribuírem nestas.  Assim 

como, também, solicitou informações por meio de um formulário, sobre obras, eventos, e artistas 

com atuações entre os anos de 1990 e 2020. A través da extensão a participação do público 

auxiliou na pesquisa e na ação educativa. Deste modo, no segundo semestre, o projeto da 

continuidade as suas ações extensionistas de educação e pesquisa, com um forte proposito de 

fomentar conhecimento, reconhecimento, fruição e valorização da arte e da cultura do litoral do 

Paraná. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

90 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

GESTÃO DO ACERVO ARQUEOLÓGICO DO MAE-UFPR 

Nº: 202110497 

Autor(es): Ana Camille Kroin, Julia Reis Cordeiro, Maria Eduarda Rivabem, Milena Carolina 

Borges de Lima 

Orientador(es): Sady Pereira Do Carmo Junior 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Coleção De Arqueologia, Coleções E Acervo, Geoarqueologia 

 

Com a gestão do acervo arqueológico do MAE-UFPR sob uma nova política de acervo, propomos 

no projeto uma série de atividades, estudos e testes para dar ênfase à extroversão do 

conhecimento, a curadoria do acervo e a conexão dos objetos do acervo aos seus contextos 

documentais originais. Desta forma, os trabalhos a serem realizados, a um só tempo, criam 

condição e fonte geradora das variadas ações de pesquisa, de educação patrimonial e, também, a 

face extensionista da interdisciplinaridade que sustenta a existência do acervo e o decodifica em 

exposições, eventos e diferentes outros produtos gerados pelo museu. Durante o tempo de 

restrição de acesso as coleções, as atividades abarcaram as demandas relativas a contextualização 

do acervo e no levantamento sistemático dos sítios arqueológicos representados no acervo, com 

a criação de um banco de dados digital que correlacione as diversas informações locacionais, 

cientificas, museográficas e culturais, como posicionamento global, município, identificação, 

afiliação arqueológica, numerações, datas, bibliografia relacionada, autores e etc. Essa 

recuperação de informações irá auxiliar, ao mesmo tempo, a preservação do registro arqueológico 

e identificação dele por parte das populações locais, bem como prepara esse registro arqueológico 

para pesquisadores que desejam trabalhar com o material, deixando as informações claras e com 

a maior quantidade de registro possível, o que facilita e enriquece a pesquisa cientifica. E a partir 

deste banco finalizado, será possível estruturar a base para aplicação de GIS (Geographic 

Information System) e mapeamento dos sítios arqueológicos,  criando condições para visitas 

técnicas in loco,  onde será possível realizar atividades de educação patrimonial com os moradores 

próximos e irá permitir verificação do estado de conservação de cada sítios arqueológico, 

observando como se dá  acesso ao local, sua localização (UTM e política), vegetação de cobertura, 

estado geral, estado de degradação, vestígios em superfície, entre outras informações pertinentes. 
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CIRTHESIS - FASE 2 - COMPANHIA DE CIRCO DA UFPR 

Nº: 202110513 

Autor(es): Rebeca Schwarz de Lima 

Orientador(es): Bruno Barth Pinto Tucunduva 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Circo, Pedagogia Das Artes, Recursos Educacionais Abertos 

 

No Cirthesis - Fase 2 - Companhia de Circo da UFPR, Departamento de Educação Física, 

Universidade Federal do Paraná, durante o ano de 2020-2021, foi desenvolvido ações educativas 

no formato on-line em decorrência da pandemia do covid-19. Foi feito o curso de extensão "O 

que é circar? Fundamentos metodológicos da iniciação ao circo", que teve como objetivo divulgar 

e expandir para a comunidade os conhecimentos criados dentro do grupo. O curso ofereceu aos 

alunos condições de criar aulas com integração entre expressão e técnica. O curso apresentou e 

debateu o modelo de aula do Cirthesis, possibilidades para uma construção de novos olhares e 

maneiras de conduzir aulas de circo. Um produto decorrente dessas atividades foi a elaboração de 

Recursos Educacionais Abertos (REA) de Circo. Nesses REA os alunso exploraram a 

interdisciplinaridade dos conteúdos do circo com seus contextos de atuação. Os REA foram 

compostos por imagens, vídeos e citações de autores de circo/dança/artes cênicas, descritos em 

formato de aulas práticas e atividades. Esses produtos servem como orientação para educadores 

executarem aulas de iniciação ao circo. Como recursos, os REA apresentam imagens 

demonstrando a prática, vídeos para chamar a atenção do aluno, um passo a passo de como seguir 

nesse tipo de aula, a sua progressão e seus possíveis caminhos em relação a cada tipo de aluno. 

Também há orientações sobre possibilidades de equipamentos e formas de execução, além de 

trazer um conteúdo que instiga o professor sobre a sua prática docente em um contexto geral, 

aproximando-se do aluno para possibilitar que a aula seja realmente significativa. Por meio dessas 

associações interdisciplinares, valores sociais, e com as emoções inerentes ao circo, o aluno se 

aproxima da aula e se torna protagonista de seu próprio aprendizado. 
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(DES)OCUPAÇÕES (EXTRA)ORDINÁRIAS 

Nº: 202110517 

Autor(es): Alyssa Araujo Reis, Beatriz Prado Braz Staut, Gabriel Cavallari Petenusso, Joelly 

Vicente, Mayara dos Santos Bronqueti 

Orientador(es): Andrea Maria Fedeger, Andre Pietsch Lima 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação, Pandemia Por Covid-19, Terapia Ocupacional 

 

O evento de extensão universitária “Experiência e pandemia: um convite às composições” foi 

concebido e realizado pelo projeto de extensão "(des)ocupações (extra)ordinárias" da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) durante o ano de 2020. Considerando as medidas de 

distanciamento social devido à pandemia de COVID-19, as atividades deste evento ocorreram em 

modalidade remota e tiveram por objetivo a produção de um e-book com composições (escritas e 

imagens) de participantes da comunidade interna e externa da UFPR. O evento foi organizado em 

duas edições ocorridas uma após a outra. Com o intuito de delinear, experimentar e aperfeiçoar a 

proposta do evento, a primeira edição contou com variadas composições do grupo extensionista 

composto por dois docentes e seis estudantes. Em encontros semanais produziu-se, na primeira 

edição, uma versão experimental do e-book contendo um esboço do que viria tornar-se sua 

segunda versão, a edição ampliada, final e publicável. Desta experiência do grupo extensionista, 

criou-se um vídeo-convite que através de sua divulgação nas redes sociais do projeto de extensão 

e nos meios de comunicação da UFPR participantes externos entraram em contato com o evento. 

A segunda edição incorporou sessenta e seis composições de vinte e nove participantes da 

comunidade externa (Brasil e Portugal) e uma coletânea de composições do Asilo São Vicente de 

Paula, instituição de longa permanência de idosas de Curitiba. As composições foram 

selecionadas a partir do critério de relação com o cotidiano da pandemia da COVID-19. Este 

evento de extensão universitária levou o grupo extensionista a reunir as composições das duas 

edições, formatar e preparar as edições do e-book e, juntamente aos demais participantes, a 

experimentar e produzir reflexões acerca das possibilidades de criação em meio ao cotidiano da 

pandemia. O e-book constituiu-se como leque de cintilações de vida em cujas dobras insinuam-

se variadas e delicadas coexistências com fotos, poemas e desenhos que esboçam respostas aos 

medos, ansiedades e distanciamentos provocados pela pandemia. A publicação da versão final do 

e-book está prevista para o segundo semestre de 2021. As composições deslocaram sujeitos 

implicados nelas sobre uma topologia das (des)ocupações, refratando positivamente o ordinário 

em pequenos encantamentos, prazeres, efeitos, sacudidas, vacilações, paisagens, proliferações em 

torno da pergunta por aquilo que encanta. 
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PROJETO SITIO ESCOLA EXPERIMENTAL DO CEPA/UFPR: MATERIAIS 

DIDÁTICOS, ESPAÇOS DE CIÊNCIA E PRÁTICAS EXTENSIONISTAS EM SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO SIMULADO 

Nº: 202110548 

Autor(es): Gabriel Procopio Nunez Silva, Heloisa Motelewski Trippia, Jennifer Kazue 

Wakasugi, Josias Pacheco Rosa, Juliana Moulin Fosse, Kathy Kathelen Fabricio Weiss, Lucas 

Jose Mascarello de Jesus, Luis Augusto Koenig Veiga, Marcos Beghetto Penteado, Nicolle 

Guede 

Orientador(es): Laercio Loiola Brochier, Fabio Parenti 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Acervos Arqueológicos, Kits Didáticos Impressão 3d, Sítio Escola 

 

O Projeto Sítio Escola Experimental do CEPA/UFPR tem por objetivo promover ações 

extensionistas integradas ao ensino e a pesquisa da Arqueologia em uma proposta voltada à 

socialização do conhecimento acadêmico, ao acesso da comunidade a acervos arqueológicos e ao 

fortalecimento de práticas educativas que dialoguem com o patrimônio cultural em suas mais 

variadas dimensões étnicas, sociais, antropológicas e históricas. As bases do projeto foram 

iniciadas em 2019 através de uma vivência desenvolvida em um sitio arqueológico simulado, com 

a participação de discentes do curso de licenciatura de Ciências Sociais e estudantes do Ensino 

Médio. A proposta surgiu na intenção de suprir uma demanda em construir abordagens educativas 

que impulsionassem a curiosidade, a cooperação em espaços de ciência e o exercício inferencial 

e interpretativo. Em 2020 a formatação do projeto previu sua continuidade por meio da fruição e 

experiência direta com materiais e réplicas arqueológicas, em uma área aberta que simula o 

ambiente de pesquisa, além de atividades nos espaços laboratoriais do Centro de Estudos e 

Pesquisas Arqueológicas (CEPA/UFPR). Com a pandemia COVID 19 e a paralisação das 

atividades presenciais o projeto vem sendo reformulado através de sucessivas reuniões com 

alunos e professores na busca por alternativas que canalizem ações na área de Arqueologia e 

ciências afins. As estratégias até então têm sido: pesquisa de propostas didáticas para trabalhar 

arqueologia na educação básica, a digitalização e impressão 3D de artefatos arqueológicos, 

incluindo a proposta de kits sensoriais com impressão 3D, construção de materiais lúdico- 

didáticos, incluindo réplicas, miniexpositores e jogos, contato prévio com escolas e o início de 

uma pesquisa sobre o acervo do CEPA verificando o potencial dos materiais e documentos 

associados para abordar temáticas incluídas nas diretrizes curriculares da educação básica. Com 

isso está sendo possível dinamizar o potencial científico e público das coleções arqueológicas do 

CEPA, promovendo a formação qualificada de discentes, a extroversão dialógica dos 

conhecimentos e o reconhecimento do significado cultural do patrimônio arqueológico como uma 

das referências para a construção da memória, das identidades e da cidadania. 
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PRESENÇA AFRO-BRASILEIRA NO SETOR TECNOLÓGICO E EXATAS DA UFPR: 

POLÍTICAS AFIRMATIVAS, AFROCENTRICIDADE E QUESTÕES DE GÊNERO E 

RAÇA 

Nº: 202110572 

Autor(es): Claudia Santos Silva 

Orientador(es): Flavio Issao Kubota 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Cotas Raciais, Estudantes Negros/As, Políticas Públicas 

 

As cotas raciais são amplamente conhecidas como medidas positivas aplicadas em alguns países, 

como o Brasil, para reduzir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de 

diferentes etnias raciais. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios de 

comunicação, mas seu caráter obrigatório é mais pronunciado no setor público, como no caso de 

frequências em universidades, licitações e bancos. As cotas raciais são uma importante medida 

de ação contra as desigualdades que persistem em nosso país. O objetivo desta pesquisa é realizar 

um estudo de caso sobre alunos que ingressaram na Universidade Federal do Paraná (UFPR) com 

a política de cotas, especialmente na categoria racial. A pesquisa terá cunho teórico, de revisão 

bibliográfica, sendo um estudo sistematizado desenvolvido com base em materiais publicados em 

livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, material acessível ao público em geral. Para a 

produção deste projeto, também se realizou uma análise das respostas do Formulário 

Socioeconômico preenchido pelos candidatos da UFPR, bem como uma entrevista com estudante 

nesse contexto. Posteriormente, ampliou-se o horizonte de cenários que poderiam ser descritos 

por meio dos relatórios da UFPR por meio de leituras adicionais acerca do tema. Algumas 

reuniões da equipe de pesquisa foram realizadas para reduzir e, na sequência, organizar os dados 

em tabelas. O passo seguinte, foi levantar fontes que representassem esses dados – alunos cotistas 

inseridos em uma realidade semelhante o contexto detectado para humanizar os números – 

traduzindo os dados à luz da vida prática dos estudantes. Assim, concluiu-se que, ao analisar os 

argumentos a favor e contra as cotas e considerando o contexto de luta do movimento negro por 

maiores direitos e pelo fim da desigualdade racial, nos EUA e no Brasil, percebeu-se que as visões 

entre antropólogos são conflitantes: os que defendem as cotas afirmam que essas representam um 

mecanismo de combate ao racismo e, como tal, podem reduzir a desigualdade racial. Os contrários 

entendem que há uma preocupação em termos de um possível aumento da competição entre 

brancos e negros devido à mudança do Estado na estratégia de combate ao racismo. Assim, pode-

se concluir também que o fato de a formação de pesquisadores de questões raciais serem similares 

não significa que há visões semelhantes acerca do tema. 
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ITINERÁRIOS DE ARTE PÚBLICA: PESQUISA E REGISTRO EM COMUNIDADES 

DE PRÁTICAS 

Nº: 202110627 

Autor(es): Rodrigo de Almeida 

Orientador(es): Ana Elisa De Castro Freitas 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Cerâmica, Meio Ambiente, Pesquisa Em Arte 

 

A pesquisa acompanha um coletivo de práticas em cerâmica que reúne artistas, educadoras, 

educadores e estudantes de diversos pertencimentos culturais, territoriais, urbanos, indígenas, 

camponeses. A experiencia é atravessada por metodologias que derivam dos campos da arte 

contemporânea, educação, ecologia, antropologia, filosofia, psicanálise, tangenciando os estudos 

culturais para focalizar a cerâmica. As atividades de pesquisa ocorreram integralmente em 

ambiente remoto, embora o projeto original seja desenvolvido em ateliê sediado no Laboratório 

de Interculturalidade e Diversidade (LaID) do Setor Litoral da UFPR. O ateliê abriga o projeto de 

extensão “Cerâmica: Magia, técnica, arte e política” e as atividades de pesquisa colaboram no 

levantamento bibliográfico, na organização de dados e na produção de metodologias de análise 

das práticas. No ano de 2020 e 2021, a pesquisa colaborou para compreender o desafio de transpor 

práticas artísticas colaborativas, habituadas a espaços presenciais, para os ambientes remotos. 

Ambos os projetos – de pesquisa e extensão - são coordenados e orientados pela mesma docente 

– professora Ana Elisa de Castro Freitas - e vinculados ao curso de Licenciatura em Artes. Neste 

contexto, a pesquisa assumiu o desafio de seguir os coletivos de práticas que envolvem os 

participantes das atividades extensionistas. Tais práticas se mostraram complexas quando 

atravessadas pelo emaranhado das relações virtuais aproximadas das artes. O exercício cognitivo 

nesse campo foi permanentemente instigado pela prática artística, de força inventiva e afirmativa, 

enquanto estratégia ética, estética, política de subversão, resistência e criação nos ambientes 

remotos. Os sujeitos envolvidos se mantiveram atentos às possibilidades de trocas de 

experiências, revelando a força dos coletivos de práticas nas plataformas virtuais. Na perspectiva 

da arte contemporânea, ao acolher materiais mobilizados pelas forças sociais dos participantes do 

contexto artístico, alargaram-se os horizontes da obra de arte, tridimensional, instalada e 

desinstalada virtualmente, mas sem perder sua função sensorial. No espaço das casas, as peças de 

barro moldado conservaram sua função de arte ambiental, engajada nas forças sociais e ambientes 

e socializadas nas práticas educativas interdisciplinares nas plataformas virtuais. 
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TALIAN: LÍNGUA DE HERANÇA DA COMUNIDADE ITALIANA DA GRANDE 

CURITIBA 

Nº: 202110705 

Autor(es): Isabela Cristina dos Santos 

Orientador(es): Karine Marielly Rocha Da Cunha 

Evento: ENEC 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Colombo/Pr, Língua De Herança, Talian 

 

A presente apresentação aborda um dos frutos do projeto de extensão em curso. Pretende-se 

apresentar o processo de idealização e criação de um material de vivências de uma língua de 

herança: o Talian. Para tanto, apresentamos a obra de literatura infantojuvenil intitulada “As 

curiosas palavras de Nona Dete”. O texto traz as manifestações linguísticas e culturais em relação 

a um contexto transgeracional e multicultural em que vive a personagem principal, Nona Dete. 

Com uma linguagem voltada para crianças alfabetizadas e acima de 8 anos, o livro é como um 

paradidático ilustrado, elaborado coletivamente por pesquisadores e detentores do Talian, língua  

de herança sobretudo dos imigrantes italianos que se estabeleceram na cidade de Colombo, região 

metropolitana de Curitiba, Paraná. Nona Dete, a personagem que encarna uma típica descendente 

dos italianos oriundos da região do Vêneto, vive em um sítio onde em meio às atividades do seu 

cotidiano interage com seus netos e amigos ao longo dos cinco capítulos que compõem o livro. 

Cada capítulo traz um determinado agrupamento lexical referente às diversas esferas da vida de 

Nona Dete, que são abordados demonstrando os dilemas e tensões vividos por ela como um 

indivíduo bilíngue que tem como língua materna a língua de imigração e o português como língua 

aprendida na escola. Dessa forma, o léxico tratado representa os campos semânticos 1) família e 

religião; 2) casa e alimentação; 3) escola e lazer; 4) trabalho e animais; 5) tempo e números. O 

objetivo da obra é o resgate, a preservação e a difusão do vocabulário em Talian utilizado por 

Nona Dete. A apresentação, de forma lúdica, desse vocabulárico produtivo visa ao 

reconhecimento do mesmo pelas crianças de forma a torná-lo receptivo e potencial já que, em sua 

maioria, forma o léxico fundamental (ou de base) do Talian. Concluímos que o material citado 

pode ajudar na valorização, no não-esquecimento e na construção da cultura de herança com e 

para as novas gerações. É importante ressaltar que mesmo sabendo da particularidade da obra, 

tivemos o cuidado de lembrar que a cidade de Colombo hoje em dia é formada por um mosaico 

multiétnico. O próximo passo depois deste trabalho realizado é a criação de uma metodologia e a 

capacitação dos professores para utilizá-lo no terceiro ano do fundamental 1 já que traz uma 

temática interdisciplinar como a história, geografia e matemática e contempla os descritores da 

BNCC no que tange as matérias citadas para o referido ano escolar. 
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DIÁRIO DE HÁBITOS ALIMENTARES COMO LEVANTAMENTO 

INFORMACIONAL EM FOOD DESIGN 

Nº: 202110716 

Autor(es): Luize Nunes Jordan 

Orientador(es): Gabriel Chemin Rosenmann 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Design De Sistemas, Design Para A Sustentabilidade, Food Design 

 

Os Tópicos Especiais em Design de Produto possibilitam a articulação na graduação de temáticas 

emergentes no campo do design e/ou relacionadas a pesquisas desenvolvidas pelos docentes. 

Durante o ano letivo de 2020 a pandemia de Covid-19 levou a reflexões sobre os impactos da 

pandemia na sociedade, como o Design e o Designer poderiam atuar. Nesse contexto, o presente 

relato apresenta uma experiência de um exercício de levantamento informacional realizado na 

disciplina de Tópicos Especiais em Design de Produto que teve como tema o projeto para 

alimentação e sistemas alimentares. O recorte temático selecionado define uma disciplina 

emergente do design que é o Food Design. Os estudantes foram orientados a confeccionar um 

diário de registro de hábitos alimentares, sob uma perspectiva semelhante a autoetnografia. 

Durante o período de dez dias os estudantes realizaram o registro das próprias refeições. O registro 

foi realizado em um arquivo modelo disponibilizado, contendo os campos para preenchimento: 

data; horário do início da preparação; horário do consumo; correspondente alimentar; fotografia 

do preparo; fotografia do serviço; fotografia pós-consumo; descrição do alimento e formas de 

aquisição dos ingredientes; utensílios utilizados. Toda a comunicação e registro de informações 

ocorreu mediada pela plataforma TEAMS. Ao final do período de registro ocorreu uma 

apresentação em duplas, na qual os estudantes deveriam observar as semelhanças e diferenças 

entre as práticas de cada integrante, assim como relacionar aspectos individuais, familiares, 

culturais e sociais relacionados a alimentação. Nas apresentações foram vistos contrastes 

significativos dos hábitos alimentares dos indivíduos. Também, houveram semelhanças de 

elementos presentes em maior parte das apresentações. Como ênfase: a percepção do alimento 

enquanto fonte de nutrientes e energia em contraste com a percepção do alimento enquanto meio 

para atividades de socialização, com preparo e consumo coletivos. Ainda, uma preocupação 

coletiva sobre os sistemas de produção e transporte de alimentos e um desejo pelo consumo de 

alimentos considerados saudáveis. A partir desta base informacional construída pela turma e do 

embasamento teórico exposto pelos docentes, foram desenvolvidos projetos conceituais de 

produtos e sistemas para uma alimentação mais sustentável. 
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CICLOS DE ESTUDOS ANUAL 

Nº: 202110721 

Autor(es): Elan Glaucio Sikora, Gabriel Pereira Gioppo, Gabrieli  Ferreira Sizilio 

Orientador(es): Leandro Neves Cardim 

Evento: EAF 

Área Temática: Cultura 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Filosofia, Psicanálise, Seminários 

 

No que diz respeito ao estudo temático realizado no PET FILOSOFIA UFPR, tem-se por objetivo 

abordar temas que favoreçam a formação interdisciplinar dos estudantes.Durante os anos de 2020 

e 2021 (em curso) pesquisaram-se os temas em torno de Psicanálise e Filosofia — precisamente 

através de Freud e Lacan. Tais atividades foram realizadas através de seminários semanais. Esses, 

ocorrem em reuniões (utilizando-se de plataformas digitais, devido à situação de pandemia) 

estruturadas da seguinte forma: (a) apresentação do seminário por um dos integrantes; (b) contra 

argumentação por parte de outro; (c) debate aberto a todos participantes; (d) publicação de uma 

Ata de Reunião. Logo, a cada semana são realizadas leituras, fichamentos e discussão conjunta 

da bibliografia selecionada para aquela data. O presente formato estrutural dos estudos temáticos 

visa o incentivo dos(as) alunos(as) à pesquisa e familiarização com os temas fundamentais da 

psicanálise. Nesse processo, fortalecendo as habilidades interpretativas e analíticas dos alunos. 

Além de, sobretudo, praticar sua competência de apresentação em ambiente universitário (através 

do próprio seminário) e, também, acostumá-lo com o debate acadêmico. Com relação à ata, essa 

serve como um registro do trabalho realizado e como forma de situar-se novamente ao debate na 

próxima reunião.Ademais, os docentes e discentes efetuam conjuntamente o planejamento e 

divisão destas atividades. O caráter maleável daprogramação propicia o encaixe, quando possível, 

de debates com convidados especializados no tema anual (experiência sempre enriquecedora). 

Em decorrência da relação entre Psicanálise e diversas outras áreas das ciências humanas — e sua 

rara aparição na matriz curricular do curso de Filosofia —, considera-se seu estudo muito 

proveitoso para uma formação mais abrangente do estudante de Filosofia. 
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Direitos Humanos e Justiça 
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CONVIVÊNCIA ÉTICA: PROMOVENDO RELAÇÕES SOCIAIS SAUDÁVEIS ENTRE 

ADOLESCENTES E JOVENS 

Nº: 20218243 

Autor(es): Eduarda Pinheiro dos Santos da Cruz, Gabrieli Kmiecik, Karianny Aparecida 

Gerotto Del Mouro, Lidiane Rozendo Fernandes dos Santos, Maria Alice Correa Raabe, Maria 

Emilia Arcanjo Nogueira, Raphaely Silva Almeida, Thiago Henrique Dias Costa, Vanessa 

Ribeiro 

Orientador(es): Loriane Trombini Frick, Ana Carina Stelko Pereira 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Formação, Relações Interpessoais 

 

A educação para a convivência ética tem como objetivo o desenvolvimento de um clima escolar 

positivo, contribuindo para a melhora nas relações sociais na comunidade escolar, a qualidade do 

ensino e estabelecer as bases da educação para a formação cidadã. Assim, este projeto de extensão 

tem por objetivo geral promover ações, construídas a partir da interação dialógica com a 

comunidade, que contribuam para uma convivência ética entre adolescentes e jovens. No período 

de 2020 a 2021, para fundamentar as ações, utilizou-se dados de pesquisa (clima universitário e 

escolar com estudantes de ensino médio e superior e sobre as necessidades formativas de 

professores relacionadas à convivência ética potencializadas com a pandemia de Covid-19), 

evidenciando a indissociabilidade entre pesquisa e extensão. Até o momento, criou-se as redes 

sociais do Observatório Xará, no qual este projeto está vinculado, fortaleceu-se a 

interdisciplinaridade e trabalhou-se na produção de conteúdo informacional multimidiático e de 

um curso de extensão. As atividades são desenvolvidas em parceria com o projeto "Violência 

Nota Zero: promoção de relações interpessoais saudáveis". Entre o conteúdo informativo esteve 

a construção da “Série Muito Mais que Giz e Apagador”, a qual contou com seis vídeos e 12 art 

post sobre os temas: metodologias ativas, relações interpessoais, cuidado de si e do outro, 

comunicação, gestão do tempo e autoeficácia. O curso de extensão “Mycelium: (re)construindo 

conexões na educação” será online em plataforma da universidade, com cinco módulos, dentre os 

quais está o de “Convivência Ética em espaços educacionais”, sendo este com 20h aulas. 

Considera-se que o projeto tem boa repercussão e engajamento da comunidade público-alvo é 

crescente e efetiva. Mesmo com os desafios da pandemia, o projeto conseguiu recursos para seu 

desenvolvimento e também produziu artigos (um aprovado e um submetido), além de resumos 

para eventos científicos em âmbito nacional e internacional, impactando na formação dos 

estudantes envolvidos. 
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OS IMPACTOS DA COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: 

REFLEXÕES SOBRE O ESPAÇO CARCERÁRIO E O CONTROLE DE CORPOS À 

LUZ DA NECROPOLÍTICA 

Nº: 20218820 

Autor(es): Gabriel Teodoro Cardim 

Orientador(es): Leandro Franklin Gorsdorf 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Covid-19, Necropolítica, Sistema Prisional 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o encontro de duas políticas capazes de modular 

e disciplinar corpos, foram elas a de caráter disciplinar, característica do espaço das prisões, e 

outra biopolítica, representada pela pandemia de Covid-19. O recorte proposto, por sua vez, foi o 

sistema prisional brasileiro e, em especial, o paranaense. Assim, a investigação buscou aprofundar 

a ocorrência deste fenômeno, entendendo que o espaço é determinante sobre os corpos das pessoas 

privadas de liberdade. A possibilidade do uso do espaço como política de controle e modulação 

de corpos é nosso marco teórico, por meio de autores como Michel Foucault e Achille Mbembe. 

Do arcabouço teórico do primeiro autor, Foucault, utilizou-se os conceitos de Poder Disciplinar 

e a Biopolítica para trabalhar, respectivamente, o espaço carcerário e a pandemia. Do segundo, 

Mbembe, buscou-se aprofundar a noção de Necropolítica, entendida aqui como opção e 

consequência da atuação estatal, seja por meio de suas ações ou omissões no enfrentamento à 

pandemia no espaço analisado. No contexto da referida temática, são pontos desenvolvidos no 

trabalho e que destacam-se: a análise das principais medidas do Estado nos âmbitos legislativo e 

administrativo; a apresentação dos impactos de tais medidas estatais, bem como suas possíveis 

motivações ocultas e seus efeitos colaterais dentro do espaço investigado; análise detida do 

conceito de necropolítica de Achille Mbembe, enfatizando suas possíveis relações com a o 

ambiente prisional, em especial no que tange ao controle de corpos no espaço carcerário. Ressalta-

se que a pandemia é aqui reconhecida como um novo elemento catalisador de um projeto político 

já existente. Sua inserção no espaço do cárcere representa o cruzamento de duas políticas por 

meio das quais o Estado detém poderes capazes de, em última medida, decidir quem vai viver e 

quem vai morrer. Quanto à metodologia, utilizou-se a análise de dados, a abordagem qualitativa 

dos dados obtidos por meio de revisão bibliográfica e a análise documental de medidas adotadas 

pelo poder público em relação ao coronavírus dentro das prisões. Como conclusão alcançada, 

entendeu-se que o Estado brasileiro foi responsável por omissões e também por ações ineficazes 

de enfrentamento e contingência da Covid-19 no cárcere. O resultado, calculado e sistematizado, 

desta opção política (necropolítica), foi a morte em massa e o agravamento dos impactos da 

pandemia dentro do sistema carcerário. 
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FORMAS DE HABITAR: DIMENSÕES DO MORAR E DA PRODUÇÃO DA CIDADE 

DE CURITIBA. 

Nº: 20218990 

Autor(es): Adriano Santana, Alexandre do Nascimento Pedrozo, Euclair Jose Moreira Veloso, 

Julia Silveira, Lara Eduarda Leder, Leandro Franklin Gorsdorf, Lucas Ricardo Cestaro, Otavio 

Trevizan Socachewsky, Paula Milleo, Robert de Almeida Marques, Silvana Marta Tumele 

Orientador(es): Maria Carolina Maziviero, Rodrigo Sartori Jabur 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Direito À Cidade, Moradia, Vulnerabilidade Socioambiental 

 

O projeto de extensão Formas de Habitar busca investigar formas de habitar que extrapolam a 

dimensão da habitação e produzem a cidade de Curitiba em suas porções informais. A equipe é 

composta por professores dos Departamentos de Arquitetura e Urbanismo, Direito, Serviço Social 

e alunos de Arquitetura e Urbanismo, Geografia, História e Design Gráfico da UFPR. Durante o 

período da pandemia, as atividades do projeto foram realizadas em modo remoto, as dificuldades 

impostas não impediram ações e debates, que foram atualizados com os impactos do COVID-19 

na cidade de Curitiba. Podemos destacar a produção de livro que aborda, de forma didática, o 

processo de regularização fundiária por meio da Lei 13.465/17. A publicação “Por Dentro da 

Reurb” teve repercussão nacional, sendo utilizada por moradores de comunidades, ativistas e 

advogados populares.Também colaboramos com ações emergenciais a partir de demandas da 

comunidade, como a organização, arrecadação e distribuição de agasalhos e mantimentos para 

ocupações da Cidade Industrial de Curitiba. Outra ação importante foi monitorar as atividades do 

Poder Público com comunidades e grupos vulnerabilizados no contexto da pandemia de COVID-

19 em Curitiba. Essa ação foi organizada nacionalmente por dezenas de entidades, coletivos, 

movimentos e organizações da sociedade civil, entre eles a Habitat para a Humanidade Brasil e o 

Fórum Nacional da Reforma Urbana. Nossa participação localmente resultou na apresentação da 

coleta de dados de modo online, com a participação de lideranças locais, movimentos sociais, 

entidades, sindicatos, mandatos, DPE-PR, MPPR e grupos de pesquisa das universidades de 

Curitiba.Neste momento, está em andamento a ação Narrativas Urbanas, que busca depoimentos 

dos estudantes da UFPR sobre temas relacionados ao Direito à Cidade e a Pandemia do 

COVID19. A ideia é territorializar as diferentes percepções e impactos da pandemia na 

comunidade universitária, assim como as ações e os desafios para enfrentá-los. Também estamos 

em processo de elaboração de uma parceria entre Universidade, MPPR e Prefeitura Municipal de 

Rio Branco do Sul/PR para elaboração de levantamentos, diagnósticos e demais demandas sobre 

cidade, moradia e vulnerabilidades.Portanto, o período da Pandemia, provocou grandes 

dificuldades no desenvolvimento das ações, mas permitiu atividades de grande relevância para a 

equipe e grupos envolvidos. Buscamos enriquecer o debate sobre os impactos deste período no 

contexto da cidade de Curitiba e permitir a troca de experiências entre os vários atores da cidade 

e a comunidade acadêmica. 
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MOVIMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA UNIVERSITÁRIA POPULAR - MAJUP 

ISABEL DA SILVA (2ª EDIÇÃO) 

Nº: 20219232 

Autor(es): Ana Beatriz Castro do Prado, Ana Gabrieli Reis, Barbara Gorski Esteche, Carolina 

Alexandre Calixto, Daiane Machado, Daniele Regina Pontes, Elis Regina Arevalos Soares, 

Giovanna Maria Casais Menezes, Guilherme Cavicchioli Uchimura, Philipe Augusto Micalosk 

Orientador(es): Ricardo Prestes Pazello, Sergio Said Staut Junior 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Assessoria Jurídica Universitária Popular, Movimentos Populares, 

Regularização Fundiária 

 

O Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular - MAJUP Isabel da Silva é um 

coletivo de extensão/comunicação popular do Curso de Direito da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). Existe desde 2001, ainda que, preservando sua trajetória, tenha alterado seu 

nome, o qual diz muito sobre sua proposta: (i) “Movimento”, pois o projeto adota a opção política 

de se organizar junto a comunidades e movimentos populares, adotando a perspectiva de lutas, 

em especial quanto às dimensões que envolvem terra/território, das populações tradicionais, 

camponesas, operárias e periféricas; (ii) “Assessoria Jurídica Universitária Popular”, pois atua em 

três frentes preferenciais, quais sejam, a pedagógico-popular, a político-organizativa e a técnico-

jurídica a movimentos sociais, organizações populares e comunidades tradicionais, 

estabelecendo-se como um serviço legal inovador, de perspectiva multi/inter/transdisciplinar; e 

(iii) “Isabel da Silva”, pois homenageia a militante camponesa, negra, sobrevivente da Guerrilha 

de Porecatu (1945-1951) e que morreu, passados os cem anos de idade, lutando para que 

trabalhadores rurais sem terra tivessem acesso a seus direitos. A atuação do projeto no presente 

ano e no último período tem se dado no âmbito da articulação do coletivo interdisciplinar 

“Planejamento Territorial e Assessoria Popular - PLANTEAR”, que envolve, além de o próprio 

MAJUP, o Centro de Estudos em Planejamento e Políticas Urbanas (CEPPUR), o Coletivo de 

Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra (ENCONTTRA) e Escritório Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo Caracol (EMAU Caracol), todos grupos da UFPR. Neste âmbito, o 

trabalho vem sendo desenvolvido em face de estudos e práticas sobre planejamento territorial, 

questões fundiárias no âmbito jurídico e agroecologia, em territórios urbanos, rurais e 

tradicionais, com destaque para a atuação junto aos acampamentos do Movimento dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), especialmente Faxinal, Ortigueira e 

Castro, no interior do Paraná. 
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ABORDAGENS DO TERCEIRO MUNDO AO DIREITO INTERNACIONAL 

Nº: 202110014 

Autor(es): Samara Visbiski Ribeiro 

Orientador(es): Larissa Liz Odreski Ramina 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Estudos Subalternos, Raça, Twail 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral a análise do movimento intitulado TWAIL – Third 

World Approaches to International Law, traduzido para o português como “Abordagens do 

Terceiro Mundo ao Direito Internacional”, e como objetivo específico entender de que forma a 

raça vem sendo utilizada através dos tempos como critério de subordinação colonial e 

neocolonial, bem como a questão da subalternidade e da decolonialidade. As TWAIL surgem 

como uma crítica à ordem jurídica internacional, suas regras e instituições, que estão 

contaminadas por uma visão universal eurocêntrica e sua ‘missão civilizadora’, a qual entende 

que os países do Terceiro Mundo não são civilizados e que, consequentemente, não poderiam ser 

soberanos. Por isso, o direito internacional cria o grande projeto que visa a salvação dos povos 

considerados marginalizados. Nesse contexto, autores oriundos do Terceiro Mundo, ou autores 

que compartilham visões terceiro-mundistas, buscam nas TWAIL uma forma de descolonizar o 

direito internacional com a finalidade de torná-lo menos desigual e mais justo. No que diz respeito 

à questão racial, foi possível constatar que o direito internacional se tornou um instrumento 

importante para a subjugação dos pretos, pardos e indígenas pelos ocidentais. O evidente 

descompasso diante das opressões e do genocídio desses povos oprimidos fez com que se 

organizassem em suas lutas políticas para pensar em estratégias que mudassem a realidade. 

Assim, a decolonialidade surge como um lembrete diário de que a colonização se mantém, ainda 

que de outras formas, mas que a luta por alcançar algo diferente do que fora imposto pelo 

colonialismo é muito maior. A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica de 

livros, artigos, dissertações e teses que contribuíram para demonstrar teoricamente as 

problemáticas apresentadas pelas TWAIL, que irão perpassar pelos períodos coloniais e 

neocoloniais e ajudar a entender como o direito internacional contribuiu para que a raça se 

tornasse um critério de subordinação no plano das relações internacionais. Foi dada ênfase a 

teóricos da área e oriundos de países do Terceiro Mundo, como Balakishnan Rajagopal, Antony 

Anghie e Bhupinder Chimni, entre outros. Além disso, buscou-se autores que apresentassem os 

principais problemas dos períodos estudados. Conclui-se, preliminarmente, que o direito 

internacional tende a defender os interesses de países ocidentais, de modo a contribuir para a 

perpetuação da desigualdade no plano internacional, bem como corrobora com as opressões e 

genocídios dos povos e países terceiro mundo. 
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DIREITOS EM MOVIMENTO: ESPAÇOS, CORPOS E CONFLITOS 

Nº: 202110041 

Autor(es): Ana Maria Heeren Falkiewicz, Gabriel Bernardes Fonseca Diorio Menegazzo, 

Haroldo Capelletti Nogiri Filho, Hellen Goncalves Graciano Rodrigues, Iasmim Nicolielo 

Conceicao, Leticia Cattani Perroni, Maria Clara Antunes Moraes, Marya Fernanda Baldissera, 

Paul 

Orientador(es): Adriana Espindola Correa, Francisco De Assis Do Rego Monteiro Rocha 

Junior, Heloisa Fernandes Camara, Katya Regina Isaguirre Torres, Leandro Franklin Gorsdorf 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Assessoria Jurídica Popular, Direitos Humanos, Movimentos Sociais 

 

Diante do cenário de retrocessos e por questionamentos dos espaços institucionais, é 

imprescindível organizar ações de fortalecimento na área de direitos humanos. Dessa forma este 

projeto de extensão encontra na fragilidade da garantia desses direitos a sua urgência na ação 

estratégica e tática de prevenção, defesa, promoção e reparação.Nesse sentido a prática jurídica 

deve incorporar esses desafios  para que possa ser efetiva. O desafio que se coloca é ao mesmo 

tempo proteger os direitos violentamente atacados e pensar nos novos direitos. O projeto 

composto de docentes do Setor de Ciências Jurídicas de diversos departamentos se organizou a 

partir de quatro frentes de trabalho com objetivos e metodologias específicas a partir de ideia 

central dos direitos humanos e assessoria jurídica popular. Na frente "Observatório das Escolas 

Militarizadas" a parceria tem se efetivado com entidades da educação e de direitos LGBTI, de 

modo a monitorar as violações de direitos humanos, em especial o direito à educação e a liberdade 

de expressão, além de acompanhar as discussões sobre a constitucionalidade deste programa. 

Outra frente trabalha com a discussão do uso medicinal do Cannabidiol e a busca de soluções 

jurídicas para o usufruto desse direito, e o apoio jurídico às associações que congreguem pacientes 

que necessitem destes medicamentos, de modo a superar um discurso ideológico, fundado em 

preconceitos e estereótipos.Pensando na articulação do acesso à justiça como eixo transversal, o 

projeto se integrou a mobilização das entidades de direitos humanos na construção do Tribunal 

Popular do Sistema de Justiça, para se pensar temas como, racismo estrutural, desigualdades de 

gênero e as ações indevidas no Poder Judiciário. Na frente “Política Nacional e Estadual de 

Direitos das Populações Atingidas por Barragens” o objetivo é  analisar como a política nacional 

trata da reparação de danos socioambientais e quais mudanças seriam desejáveis na política 

estadual, para isto a proposta inicial é rodas de conversa com atingidos e atingidas do Estado do 

Paraná para levantar elementos para efetiva responsabilização pela violação de direitos. Ao final 

podemos pensar nas diversidades de práticas extensionistas e no espaço do projeto como território 

de experimentação e produção de novos conhecimentos e ações em Direitos Humanos. 
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MÁQUINA DE ATIVISMOS EM DIREITOS HUMANOS 

Nº: 202110043 

Autor(es): Emily Emanuele Franco Mewes, Hadassa Demenjeon Jaco, Uriel Pozzi Silva 

Orientador(es): Leandro Franklin Gorsdorf, Heloisa Fernandes Camara 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Comunicação, Direitos Humanos, Fim Do Mundo 

 

Março de 2021, também marcado pelo início da pandemia que revirou o mundo do avesso e que 

interditou exatamente o espaço inicial onde seria realizada as ações extensionistas: a RUA. seriam 

desenvolvidas. Então a ação extensionista migra para outro espaço, o digital. Os desafios eram 

muitos: transposição da idéia deste "corpo" dos direitos humanos para imaterialidade, o 

atravessamento da discussão sobre a pandemia e o fim do mundo e ao final o enfrentamento dos 

retrocessos sociais. Desde o início a proposta era pensar em ações direcionadas a um público não 

iniciado com a reflexão dos direitos humanos e por meio de linguagens artístico-culturais e 

comunicativas. A partir de um contexto de cisão social, de fake news e de conservadorismo, como 

poderíamos pensar no engajamento e empatia de pessoas que não se identificam, ignoram ou 

mesmo contra os direitos humanos, ainda que não saibam o que seja os direitos humanos. Com 

uma equipe de estudantes interdisciplinar, após contato com leituras e várias referências 

imagéticas sobre direitos humanos, a opção foi de ação foi estruturada a partir da afirmação: O 

fim do mundo é um mundo sem direitos humanos! A partir desta idéia chave, pensamos em alguns 

públicos para os quais nossas ações estariam direcionadas: um público jovem; os replicadores de 

fake news e as pessoas em geral. Para cada um desses públicos foi discutida a estratégia específica 

e por isso foram desenvolvidos três frentes: a construção de um quizz com a pergunta "O que 

aconteceria com você no fim do mundo" de modo a construir uma percepção sobre o grau de 

sobrevivência em relação a determinados direitos humanos, integrando a discussão sobre as mais 

variadas formas de violações de direitos e humor; a segunda proposta foi utilizar o clickbait, 

estratégia recorrente das Fake news, com  chamadas sobre o fim do mundo de modo a promover 

engajamento e partilha, mas ao contrário traz a este público a dimensão sobre violações de direitos 

humanos a partir de dados da realidade, e por último, leitura de narrativas ficcionais em vídeo a 

partir da pergunta "O que nós não queremos para o fim do mundo?" de modo a criar empatia a 

partir de vivências relativas a situações de violência e resistência quanto aos direitos humanos, 

alimentadas por narrativas da literatura, poesia e música. Pensar os direitos humanos para além 

das fronteiras do campo jurídico e a sua vivência a partir de outros olhares e vozes foram alguns 

dos objetivos alcançados por estas práticas ativistas de partilha do sensível. 
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ESCRITÓRIO POPULAR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA URBANA (EPPEU) 

Nº: 202110051 

Autor(es): Isabella Alves Costa 

Orientador(es): Anelise Schmitz, Jose Ricardo Vargas De Faria 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cicloturismo, Mapeamento, Rota Caiçara 

 

A Rota Caiçara de Cicloturismo busca consolidar o cicloturismo na região litorânea do Paraná, 

valorizando a cultura caiçara, as unidades de conservação, os empreendedores, as iniciativas de 

turismo, com foco na sustentabilidade e a busca de mobilidade ativa e sustentável. O projeto é 

desenvolvido em rede pelo Programa Ciclovida II e os projetos “Cicloturismo e Turismo de Base 

Comunitária e Governança Participativa para o Turismo de Base Comunitária”, “Ecoturismo e de 

Aventura no Litoral do Paraná” e “Escritório Popular de Planejamento e Engenharia Urbana” e é 

estruturado em diferentes Grupos de Trabalho. O objetivo inicial do Grupo de Trabalho Rota 

Operação foi realizar estudos técnicos para implantação do projeto da Rota Caiçara de 

Cicloturismo, a partir dos dados levantados na primeira expedição em campo, realizada por outro 

grupo de trabalho que integra as informações globais de toda a rota. A previsão é que a ciclorrota 

percorra cerca de 340 quilômetros de traçado tronco e intercepte sete municípios litorâneos. 

Foram divididos previamente oito trechos, que contemplam: 1) Matinhos/Ilha do Mel; 2) Ilha do 

Mel/Paranaguá/Superagui; 3) Superagui/Guaraqueçaba; 4) Guaraqueçaba/Tagaçaba; 5) 

Tagaçaba/Antonina; 6) Antonina/ Morretes/ Estrada da Limeira; 7) Limeira/Garuva; e 8) 

Garuva/Guaratuba/Matinhos.  Inicialmente foram mapeadas as condicionantes técnicas visando a 

operação da rota, tais como o mapeamento do percurso, de alguns pontos estratégicos, como a 

infraestrutura de transportes existente e a segurança viária, inseridos e manipulados no software 

de georreferenciamento QGIS. Mapearam-se os pontos críticos e de interesse da rota a partir de 

dados levantados in loco, por meio do aplicativo strava, que é usado principalmente para andar 

de bicicleta e captar dados de GPS. Até o momento, foram também realizadas a manipulação, 

mapeamento e registros das informações sobre segurança viária, por meio de mapas de calor, 

simulados com os dados de levantamentos de acidentes de trânsito ocorridos em rodovias que 

coincidem com a rota, obtidos no Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). 

Além disso, foram simulados os pontos de translado de embarcações, infraestruturas de 

transportes que interceptam a rota e as declividades no trecho, que apresentam o grau de 

dificuldade do percurso e que são passos iniciais para a validação da ciclorrota. As atrações 

turísticas e pontos de apoio, mapas turísticos, outros pontos de interesse, rotas complementares e 

capacitações com os municípios serão incluídos em fase posterior do Projeto. 
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ABORTO LEGAL E ADVOCACY: CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SEXUAIS E 

REPRODUTIVOS PELA SENSIBILIZAÇÃO E DIFUSÃO DO SABER 

Nº: 202110073 

Autor(es): Caroline Goncalves da Costa, Juliana Carvalho Pavao, Luiza Giordani Medeiros, 

Maria Emilia Castello, Maria Luiza Giglio Muller, Mariana Silvino Paris, Marina Soares 
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Orientador(es): Taysa Schiocchet 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Aborto Legal, Clínica Jurídica, Direitos Sexuais E Direitos Reprodutivos 

 

O aborto, em regra, é criminalizado no Brasil, entretanto, a legislação permite a interrupção 

voluntária da gravidez em casos excepcionais. Apesar da existência de casos de aborto legal, 

muitas meninas e mulheres desconhecem seus direitos sexuais e reprodutivos. Diante desse 

contexto, o projeto pretende identificar, propor e executar estratégias sociojurídicas para dar 

maior visibilidade e efetividade do acesso ao aborto legal de meninas e mulheres. Os trabalhos se 

desenvolvem a partir da metodologia clínica e conforme com o seguinte percurso metodológico: 

(i) revisão bibliográfica e documental da regulamentação do aborto no Brasil, (ii) aproximação 

empírica com o diagnóstico e monitoramento dos fluxos de casos de aborto legal no SUS, (iii) 

análise das demandas e necessidades concretas visualizadas na etapa anterior para elaboração de 

estratégias para a difusão do saber para autoridades públicas, profissionais de saúde do SUS, 

mulheres e meninas que busquem o serviço e a comunidade jurídica, e (iv) mensuração e 

monitoramento do impacto social das ações e iniciativas que foram adotadas. Assim, a equipe se 

reúne, de forma online, para discutir as atividades que estão em desenvolvimento. Foram enviados 

pedidos de informações sobre casos de aborto legal para órgãos que têm essas demandas: Hospital 

Universitário, defensoria pública e ministério público. Com base nas respostas, espera-se saber as 

demandas e necessidades concretas da comunidade e das autoridades públicas, para com isso 

estabelecer estratégias de difusão do conhecimento que podem ser na forma de divulgação de 

posts nas redes sociais, elaboração de guias, gravação de vídeos e drops para Youtube e Rádio da 

UniFM, respectivamente, entre outras atividades. Ademais, a Clínica de Direitos Humanos 

participa da ADPF 442, na qualidade de Amicus Curie, que está no Supremo Tribunal Federal e 

discute a interrupção voluntária da gravidez, assim, a equipe do projeto tem se organizado para 

promover uma mobilização sobre o caso, informando a população sobre um tema tão relevante 

que está na instância máxima do Poder Judiciário brasileiro. Dessa forma, o projeto tem um 

grande impacto social e científico, por promover a difusão do conhecimento sobre direitos sexuais 

e reprodutivos a toda sociedade de forma acessível, além de produzir conteúdo científico e atuar 

no campo jurídico. Pretende-se com esse projeto informar a população, principalmente meninas 

e mulheres, sobre seus direitos sexuais e reprodutivos, especialmente sobre o acesso ao aborto 

legal, e com isso promover a melhor efetividade desses direitos. 
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REFÚGIO, MIGRAÇÕES E HOSPITALIDADE (2019-2023) 

Nº: 202110111 

Autor(es): Jose Antonio Peres Gediel, Stefany de Lucas 

Orientador(es): Tatyana Scheila Friedrich 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais, Migração, Refúgio 

 

O Projeto Refúgio, Migrações e Hospitalidades tem por intuito compreender e ressignificar o 

assunto migratório e seu impacto sobre o corpo social brasileiro. O aumento considerável de 

deslocamentos forçados tem constantemente se mostrado sobre Curitiba e Região Metropolitana: 

atualmente, com centenas de venezuelanos, haitianos, dezenas de sírios e outras nacionalidades, 

com status de refugiados e de migrante humanitário. A atuação da Universidade nesse cenário, 

que se mostra com expertise e acúmulos de conhecimentos norteados por um compromisso de 

asseguração dos direitos fundamentais e humanos, exige atividades que proponham a diminuição 

da vulnerabilidade jurídica dessa comunidade. A partir desse contexto, nasceu em 2014 o Projeto 

de Extensão Refúgio, Migrações e Hospitalidade, vinculado ao curso de Direito, que objetiva 

realizar ações na área jurídica de forma interdisciplinar, para promoção dos direitos dos migrantes, 

com diálogos concomitantes que aproveitem os conhecimentos já desenvolvidos pela 

Universidade e os modifiquem, para atender necessidades de refugiados e migrantes. A 

metodologia é plural, dialógica, de aprendizagem mútua e de respeito aos migrantes e refugiados. 

A intervenção possui participação ativa da comunidade alvo, na construção de todas as fases desse 

saber, na luta pela efetivação de seus direitos, do planejamento e concretização de ações do 

projeto. Prevendo atividades dentro e fora da academia, propõe a participações de docentes e 

discentes em locais de formulação de políticas públicas, alcançado resultados com pesquisa e 

publicações, implementação de resoluções que melhor insiram migrantes e refugiados na 

Universidade; aprofundamento acadêmico e, sobretudo, na assessoria jurídica a sujeitos e grupos 

de migrantes, em média 400 atendimentos no ano, na Sala 28. Acompanhando migrantes e 

refugiados nos editais de reingresso, revalidação e vestibular do migrante, desde a inscrição até 

anexação de documentos; orientando sobre portarias, vistos, acompanhando migrantes em órgãos 

institucionais de regularização migratória; entre outras atividades, como eventos formativos e 

oficinas, são algumas de nossas atividades. Em razão da pandemia, a Sala 28 tem atuado à 

distância, mantendo a assessoria jurídica e pode ser encontrada site sala28.ufpr.br. Nossas metas 

são o constante aperfeiçoamento de nossos atendimentos,repensar as necessidades do público-

alvo pós-pandemia, produzir estudos e dados que agreguem a temática no escopo acadêmico, 

seguir ajuizando atividades em prol da defesa dos direitos humanos dos migrantes e refugiados. 
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PROGRAMA POLÍTICA MIGRATÓRIA E UNIVERSIDADE BRASILEIRA (2019-

2023) 
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Orientador(es): Tatyana Scheila Friedrich 

Evento: ENEC 
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dDesde o ano de 2013, migrantes advindos dos mais diversos países, como Haiti, Bolívia, Síria, 

Venezuela, vem se instalando no estado do Paraná, contexto no qual se insere a Universidade 

Federal do Paraná. Exigindo uma atuação teórica e prática da instituição, surge o Programa de 

Extensão Política Migratória e Universidade Brasileira. Composto por projetos de variados 

setores da universidade, juntos, objetivam dispor de atividades de promoção dos direitos 

fundamentais e tem como base o conceito de hospitalidade. Fomentar acesso à saúde de qualidade, 

educação, autonomia, capacitação, acompanhamento psicossocial, advocacy são parte dos 

intuitos. O Programa realiza ações comunitárias e atividades acadêmicas, pensando em 

metodologias com abordagem plural e dialógicas, com participação direta do público destinatário, 

na construção das fases de atuação. Alcançando resultados concretos, o Programa oferta à 

comunidade aulas de português que já foram ministradas para mais de 2000 migrantes, além de 

atendimentos jurídicos, acompanhamento psicológico, capacitação em informática e de saúde. 

Atuando na universidade, o Programa teve papel fundamental na expedição de várias resoluções 

que mudaram paradigmas, como a 63/18-CEPE, que dispõe 10 vagas suplementares para 

comunidade-alvo nos cursos de gradução, possuindo vestibular próprio para sua inserção e um 

período de adaptação que perdura por 5 semanas antes do início das aulas; a Resolução nº 13/14-

CEPE, que estabelece normas sobre acesso de refugiados e migrantes humanitários que tenham 

iniciado a gradução em instituições no seu país originário, aos cursos de graduação da UFPR;  

Resolução n° 58/14 – CEPE, que dispõe o procedimento para revalidação de diplomas de 

graduação e a Resolução n°56/19, que institui o "Ano Zero", que dispõe um ciclo de acolhimento 

acadêmico para estudantes refugiados e migrantes humanitários, com disciplinas específicas de 

Direito,Letras e Psicologia, para adaptação na universidade. Além da inclusão de disciplinas 

acadêmicas a partir do programa e parcerias concretas com órgãos da sociedade civil. Inserido 

nos diversos contextos de proposição de política pública, o Programa atua com cinco eixos que 

norteiam a Extensão Universitária e mantém diálogo com destinatários do Programa, procurando 

identificar suas dificuldades e formular propostas que visem a diminuição de vulnerabilidade. 

Contribuindo de sobremaneira para o aperfeiçoamento das atividades curriculares de na 

Universidade Federal do Paraná, o Programa mostra a concrenta e necessária indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 
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Introdução: O programa buscou contribuir com as dimensões investigativas e interventivas 

referentes à questão urbana e suas múltiplas expressões na realidade local e regional, bem como 

as redes de relações que se estabelecem junto as políticas públicas de caráter social (saúde, 

educação, trabalho, assistência social) e setoriais urbanas e de controle social. Objetivos: 

Contribuir para o avanço nas discussões sobre o desenvolvimento urbano e regional da Região 

Metropolitana de Curitiba, com ênfase em áreas de vulnerabilidade socioambiental e/ou com 

aglomerados subnormais, a partir da diretriz básica o direito à cidade, por meio do Ensino, 

Pesquisa e Extensão universitária. Objetivou igualmente buscar a articulação entre universidade 

e sociedade através de parcerias com instituições governamentais, não governamentais e 

assessoria aos movimentos sociais e conselhos gestores de políticas sociais e urbana. 

Metodologia: Em função da pandemia, em 2020 o PDUR atuou somente com um grupo de 

voluntários da graduação e da pós graduação, nos seguintes eventos: Seminários de formação 

teórica para estudantes interessados no tema desenvolvido pelo PDUR; Desenvolvimento de 

metodologias de monitoramento de grupos vulneráveis na pandemia em Curitiba, articulado ao 

projeto PROIND-UFPR/FUNPAR “Direitos humanos, entre o público e o privado: 

monitoramento do efeito-território da pandemia na RMC”; Realização de evento on line intitulado 

As Ciências Sociais e Covid 19, no mês de dezembro/2020. Em 2021 realizou a formação dos 

bolsistas e voluntários sobre a política de extensão universitária da UFPR; manteve  as atividades 

de monitoramento da covid 19 na RMC; iniciou pesquisa on line e rodas de conversas com a 

comunidade acadêmica do curso de Ciências Sociais, no sentido de sensibilizar estudantes e 

professores sobre o potencial extensionista do curso; desenvolve curso de extensão 

“Operacionalização de políticas públicas, parte I”, com finalização prevista para 06/11/21, com 

duração de 48 horas. Resultados principais ou esperados: Produção de um documento com 

propostas e atividades extensionistas possíveis para o curso de Ciências Sociais; finalização de 

dois TCCs sobre os impactos da Covid em grupos vulneráveis em duas ocupações urbanas de 

Curitiba; Relatório dos 18 meses da Covid 19 na RMC; Finalização do curso de extensão. 

Considerações finais: Espera-se que essas atividades possibilitem maior adesão à extensão, a 

partir de 2022, com a formulação de um plano de trabalho articulado à coordenação do curso de 

Ciências Sociais. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

112 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

PROJETO REFÚGIO, MIGRAÇÕES E HOSPITALIDADE 

Nº: 202110171 

Autor(es): Calixte Demosthene 

Orientador(es): Danielle Annoni 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Envelhecimento, Pesquisadores., Transporte Não Motorizado 

 

resumo sobre as dificulades para as mulheres estrangeiras no Brasil eu fiz entrevista com mulheres 

negras e venezuelana que chegar no brasil cade delas tem uma estratergia diferente que elas 

passaram na vida delas por resumo as mulheres estrangeiras sofrei bastante no brasil , pelo 

exemplo minha esposa e haitiana quando ela cheguei no brasil ela sofrei bastante no trabalho e 

no onubus na epoca ela chegou no brasil ela nao falava portugues, no primeiro trabalho dela era 

sufrimiento , ela nao tinha escolhar ela pidia as contas no trabalho dela , eu sempre fala para ela 

nao ligar para essas pessoas . um dia estava no onubus tambem tinha uma mulher gravidade ela 

estava no onubus nimguem nao levantara para ela sentar me senti muito triste . na verdade estava 

em pe tambem . tinha um jovem que estava sentado na cadera preferencial . eu falei para ele , por 

favor pode deixar ela senta , porque ela esta gravidade . com educao ele levantou deixar ela sentar 

, tinha um outro que comencar falar coisa errado no onibus eu sou falei bem assim para ele . sabe 

que significa isso e perconceito . primeiro ela e estrangeira e negra, nos so precisa respeito , 

porque a vida nunca foi facil na verdade . quando eu vi esse termo para fazer a pesquisa eu fiquei 

muito feliz para contar algumas coisa sobre as dificuldades dos estrangeiros no brasil. as 

dificuldades todos mundo tem , nao possofala mal de um pessoa por dificuldade . exemplo de min 

quando entrei na faculdade eu nao sabia falar portugues eu sufria muito com os professores e 

alunos , porque eu tinha muito dificuldade  na idioma portugues, um dia foi fazer revisao da minha 

prova foi ano 2017 era prova material de contrucao civil, o professor me descontaram minha nota 

porque eu escreveu errado. eu falei professor eu to aprendando a idioma todavia porque eu so 

falava espagnol na epoca mais as maiores dificuldades para estrangeiros no brasil e a idioma . 
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O Programa de Extensão Conselho da Comunidade na Política de Execução Penal da 

Universidade Federal do Paraná reúne ações conjuntas entre o Setor Litoral da UFPR, por meio 

do curso de Serviço Social, o Setor de Jurídicas da UFPR, por meio do Projeto de Extensão Clínica 

de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões (CAJEP-UFPR), o Conselho da Comunidade de 

Matinhos/PR e o Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Paraná 

(NUPEP-DPPR). Durante a pandemia ocasionada pela emergência da CoVid-19, a equipe 

interdisciplinar trabalhou de forma remota, promovendo (1) o mapeamento das pessoas presas no 

Complexo Penintenciário de Piraquara-PR com residência familiar em Matinhos/PR; (2) a 

apresentação de pedidos de liberdade para casos em que a prisão não é necessária ou ilegal; e (3) 

a assistência jurídica e social a egressos e familiares acompanhados pelo Conselho da 

Comunidade de Matinhos/PR. Considerando as limitações sanitárias advindas da pandemia, as 

atividades consistiram em análise jurídica e acompanhamento social de todos as situações 

relacionadas à execução penal na Comarca de Matinhos, que contabilizam 634 pessoas (399 

processos: regime fechado, semiaberto e aberto; 148 pessoas detidas na delegacia cidadã e 87 

presos provisórios). A partir da avaliação dos processos judiciais no PROJUDI-PR (Processo 

Judicial Digital) e SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), foram elaboradas petições, 

envio de cartas orientativas para as pessoas do regime fechado, acompanhamento social por meio 

de contato telefônico com as demais pessoas que estejam cumprindo pena e seus familiares. 

Ainda, foi requerida à corregedoria do TJPR a tomada de providências face à identificação de 

casos em que o cumprimento de pena perante a Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto 

/ em Meio Aberto de Matinhos se deu por tempo superior ao legal. Assim, se constituíram cinco 

grupos para os quais se destinou a intervenção do Programa: (i) população em cumprimento de 

pena em liberdade; (ii) pessoas detidas nas carceragens temporárias; (iii) população recém egressa 

do Complexo Penitenciário de Piraquara; (iv) familiares das pessoas presas residentes em 

Matinhos e (v) população reclusa em unidades prisionais de regime fechado. Tais atividades de 

amplo alcance e com contribuições interdisciplinares realizadas pelo Programa geram um 

processo de reflexão e ação comprometido com a formação social e política dos estudantes e com 

a efetivação dos direitos da população alijada historicamente do acesso a estes. 
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O Projeto de Extensão Conselho da Comunidade no Complexo Penitenciário de Piraquara 

compreende uma parceria entre Setor Litoral e Setor de Jurídicas, através do Projeto de Extensão 

Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões. Com o objetivo de realizar o 

acompanhamento processual das pessoas oriundas de Matinhos e detidas no complexo 

Penitenciário de Piraquara, realizamos a análise processual de 99 pessoas privadas de liberdade 

em unidades prisionais de regime fechado de Curitiba e Região Metropolitana. Os processos 

foram encontrados através de mapeamento por meio do sistema Business Inteligence, gerido do 

DEPEN/PR. A partir dessas análises, foram elaborados pedidos de liberdade, destacando-se caso 

em que indivíduo assistido pelo Projeto, réu primário e sem quaisquer outros registros criminais, 

estava recluso provisoriamente, pela suposta posse de 2 gramas de droga. Diante da quantidade 

irrisória e das condições favoráveis do réu, o Projeto, em conjunto com a Defensoria Pública do 

Paraná, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, obtendo medida 

liminar para revogar a prisão do referido indivíduo e restituir sua liberdade. Ademais, houve o 

envio de cerca de 50 cartas aos indivíduos que cumpriam pena definitiva, a fim de prestar auxílio 

e oferecer informações processuais. Posteriormente, foram realizadas análises de 321 processos 

em que constavam prisões preventivas decretadas nas seguintes varas criminais: Vara Criminal 

de Guaratuba, Vara Criminal de Matinhos, Vara Criminal de Morretes, Vara Criminal de 

Paranaguá e Vara Criminal de Pontal do Paraná. As análises resultaram na elaboração de 17 

pedidos de liberdade sendo que, destes, obteve-se a liberdade do assistido em 1 caso, em 2 houve 

o indeferimento do pedido, 1 segue tramitando e 13 perderam o objeto antes do protocolo. O 

projeto realizou também contato com as pessoas em regime semiaberto harmonizado 

(monitoração eletrônica) ou aberto e, Regime Especial em razão da Covid-19, em monitoração 

ou prisão domiciliar, cujo grupo de risco pandêmico são idosos, diabéticos, hipertensos, 

cardíacos, portador de insuficiência renal ou respiratória crônica, soro positivo, outras doenças 

respiratórias, câncer, usuário de imunodepressores e demais doenças suscetíveis de gravames. O 

projeto evidencia diariamente as inúmeras deficiências do sistema penal e a premência de ações 

de garantia do acesso à justiça. A parceria entre os dois setores da UFPR e a retaguarda da 

defensoria pública tem possibilitado um processo de monitoramento dos processos e orientação 

jurídica e social. 
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O Projeto Conselho da Comunidade em Ação é uma das três frentes de trabalho constituintes do 

Programa de Extensão Conselho da Comunidade na Política de Execução Penal formado pela 

parceria entre os cursos: Serviço Social, UFPR Setor Litoral, Direito Setor Jurídicas UFPR e 

Conselho da Comunidade Matinhos PR. Tem como objetivo realizar um trabalho técnico-

especializado de acompanhamento social de pessoas em cumprimento de pena em regime aberto 

ou sanção penal, com vistas a contribuir com o processo de retomada da vida social, familiar, 

escolar e laboral. O acompanhamento social se configura como um processo de trabalho da/o 

assistente social, pautado no acolhimento que compreende: a escuta qualificada das histórias, as 

demandas e necessidades vocalizadas pelos sujeitos, a troca de informações e o conhecimento da 

situação em que se encontra o usuário. Objetiva o acesso a direitos das mais diversas naturezas, 

bem como a criação de vínculo e a compreensão de elementos para fundamentar uma futura 

intervenção. Devido a pandemia de Covid-19 o atendimento foi realizado via telefone e 

excepcionalmente de forma presencial. Buscou-se contato com 348 pessoas em cumprimento de 

pena em regime aberto e foram identificados 56 números de telefone nos processos para contato 

com os familiares das pessoas em cumprimento de pena em regime fechado, com vistas a verificar 

a necessidade de orientação social ou jurídica. Diante do aumento dos delitos relacionados a 

violência doméstica, elaborou-se um vídeo orientativo sobre direitos humanos e garantias 

fundamentais no contexto da família, com foco nas mulheres. O documentário, que tem por título 

“Rede de Proteção à Mulher em Matinhos, PR'', que tem sido amplamente divulgado nas redes 

sociais e está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=iLsobZQknqc&t=2s. O 

projeto tem enfrentado e debatido a criminalização da pobreza e a defesa intransigente dos direitos 

humanos. 
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Introdução: Nesta segunda fase (2018-22) a equipe vinculada ao PDUR se debruçou sobre o bairro 

Uberaba, uma vez que nele se localiza uma série de aglomerados subnormais (IBGE, 2010) que 

compõem o Bolsão Audi-União, ao mesmo tempo que tem sido área de grande especulação 

imobiliária, com o crescimento de condomínios horizontais de luxo. Como corredor de entrada 

para a cidade, na linha de acesso Aeroporto-Curitiba, tem sido objeto de muitas intervenções 

urbanas, constituindo-se num microcosmo social com toda a complexidade presente na cidade e 

espelho das contradições do espaço urbano capitalista. Foi escolhido como laboratório de 

extensão e pesquisa, permitindo melhor articulação entre teoria e prática do curso de graduação 

de Ciências Sociais. Buscou-se melhorar a inserção de professores, estudantes e técnicos da UFPR 

no processo desenvolvimento urbano da cidade através formação profissional, da produção de 

conhecimento e da formação mais ampla que envolve os agentes envolvidos no planejamento e 

implementação das políticas urbanas. Teve como objetivos realizar ação interventiva junto aos 

aglomerados subnormais do Bairro Uberaba, a partir da produção e discussão, com os moradores, 

do impacto dessas condições em sua vida cotidiana. Metodologia: Em função da pandemia, no 

ano de 2020 não houve bolsistas envolvidos, apenas voluntários da graduação e pós-graduação. 

Trabalhou-se de forma articulada com: o Programa de Extensão PDUR; com o Observatório das 

Metrópoles, Núcleo de Curitiba (https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-

content/uploads/2020/07/Dossie-Nucleo-Curitiba_Analise-Local_2020.pdf.). Os dados 

produzidos serviram para alimentar a plataforma ParanaContraCovid 

(https://sites.google.com/view/prcontracovid). Em 2021, considerando a impossibilidade 

imediata de ações interventivas em função das orientações da UFPR, trabalhou-se em formato 

remoto com: formação teórica sobre extensão em áreas urbanas; contato junto às lideranças de 

movimentos organizados na região; acompanharam-se as ações de ONGs, grupos organizados e 

mesmo dos órgãos públicos junto a essas populações; segue em andamento o mapeamento de 

situações de violações dos direitos fundamentais junto às minorias localizadas nesses territórios 

socio ambientalmente precários; Resultados esperados: contribuição no relatório do 

monitoramento da Covid 19 na RMC, produção do relatório em conjunto com o PDUR sobre as 

necessidades extensionistas do curso de Ciências Sociais, elaboração de paper sobre as violações 

de direitos em áreas de vulnerabilidade social de Curitiba. 
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O projeto Promotoras Legais Populares (PLPs) em Curitiba surgiu da necessidade de enfrentar 

situações de desigualdade, opressão e restrição de direitos que atravessam a vida das mulheres. 

Dadas circunstâncias, o projeto tem como foco a realização de um curso de formação pela 

pedagogia freireana que visualize formas de melhorar as condições de vida das mulheres através 

da organização política. O público-alvo do projeto são as mulheres em vulnerabilidade do meio 

popular e/ou mulheres que atuam como lideranças em seus respectivos espaços. A troca de 

experiências entre as participantes de diferentes realidades e vivências potencializa a construção 

de um conhecimento de pautas populares mais diversificadas. Além do conhecimento teórico e a 

disseminação de informações, preza-se pela apresentação de formas para o acesso ao controle 

social e criação de possibilidades para combater a desigualdade de gênero, raça e classe no 

cotidiano. Como coletivo, as PLPs, também, objetivam a participação ativa das mulheres dentro 

do contexto em que estão inseridas. Pauta-se, então, 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. Assim, as PLPs aplicam uma 

abordagem interdisciplinar, trabalhando temas jurídicos, teoria feminista intersescional, 

organização do Estado e saúde da mulher. Por conta do contexto de isolamento físico na 

pandemia, o curso de 2021 precisou ser adaptado ao modelo virtual e tem sido realizado com a 

participação de 40 mulheres de diferentes localidades, idades, profissões e raça-etnia; os 

encontros ocorrem todas os sábados das 15 horas até 16:30 pela plataforma do Google Meet. Cada 

encontro possui uma temáticaa diferente e conta com uma facilitadora convidada para introduzir 

o assunto e 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, experiências pessoais e perspectivas sobre o assunto, dialogando ao redor 

do tema e, de forma coletiva e dinâmica, estruturando o saber popular. É esperado que a partir da 

formação, estas mulheres se tornem multiplicadoras do feminismo, orientando a sociedade ao seu 

redor sobre como proceder perante violações de direitos humanos. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

118 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

GRUPO DE ESTUDOS EM ARBITRAGEM E DIREITO COMERCIAL UFPR 

Nº: 202110228 

Autor(es): Amanda Bortoli de Castro, Carolina Kayat Avvad Velloso, Eduardo Suchodolak, 

Giovana Batista Sadloski, Giovanna Lemos de Azevedo, Jackeline Barbara dos Santos 

Kreuscher, Joao Vitor Oliveira Ce, Julia Massignan Coppla, Leonardo Marquezze Pozzebon, 

Lucas Fer 

Orientador(es): Eduardo Talamini 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
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Palavras-chave: Arbitragem, Competição, Pesquisa 

 

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 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 2021 o Grupo possui como objetivos: (i) elaborar os 

memorias da fase escrita da XII 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 29th Willem C. Vis International Commercial 

Arbitration Moot, competição internacional de Arbitragem realizada anualmente em Viena, 

Áustria. Dessa forma, reitera-se o compromisso Projeto com os requisitos necessários de uma 

prática extensionista, em especial a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
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As atividades do PET Direito ao longo de um ano são guiadas por um tema geral, escolhido pelas 

integrantes. O processo de escolha do tema se dá através de reuniões com debates sobre as ideias 

levantadas pelas integrantes e pela professora tutora. É a partir do tema eleito que o PET elabora 

o edital do processo seletivo e  desenvolve as atividades de pesquisa coletiva. O tema de estudo 

escolhido em 2020 foi “Passado, Direito e Futuro”; o tema de 2021 é “As encruzilhadas da 

subjetividade jurídica brasileira a partir do Sul”. Quanto à pesquisa coletiva, as dezoito petianas 

dividem-se em nove duplas, cada qual desenvolve, ao longo do ano, um artigo científico cujo 

tema específico deverá estar abarcado pelo tema geral. Desde a escolha do recorte teórico, os 

trabalhos são periodicamente compartilhados com o grupo, como forma de colocar em discussão 

ideias e dificuldades de pesquisa, além de garantir o alinhamento de todas as pesquisas com o 

tema do ano. Ao final, os trabalhos produzidos são reunidos em uma obra para publicação. As 

atividades de pesquisa do PET também envolvem a realização das Jornadas de Iniciação 

Científica. A XXIII Jornada, cujas inscrições ocorreram de 09/05 a 14/07/2021, possibilitou a 

submissão de artigos científicos a serem avaliados pela banca e sujeitos à publicação nos anais do 

evento, além da modalidade de comunicados científicos, com o envio de um vídeo curto e um 

comunicado de até duas laudas sobre os pontos principais da pesquisa. Foram recebidos cinco 

artigos - quatro inscritos para a área de concentração de “Estudos Teóricos e Interdisciplinares 

em Direito” e um para “Direito do Estado”. Também houve a submissão de dois comunicados 

científicos, ambos para a área de “Estudos Teóricos e Interdisciplinares em Direito”. As bancas 

avaliadoras ocorrerão em 18 e 20/08/2021, com a publicação dos anais prevista para setembro. 

Ainda, em outubro/2020, o grupo promoveu o evento “Oficinas de Pesquisa e Metodologia da 

Pesquisa Acadêmica”, com cinco encontros destinados a abordar questões teóricas e práticas da 

pesquisa acadêmica: além da introdução ao tema, foi abordado o uso da jurisprudência na pesquisa 

acadêmica, as possibilidades para uma pesquisa engajada, a forma de preenchimento do Currículo 

Lattes e os desafios práticos da pesquisa. Foram abertas 20 vagas a estudantes de graduação de 

qualquer curso e universidade, possibilitando uma abordagem mais próxima e dinâmica com as 

professoras convidadas e assegurando que todas as participantes pudessem sanar suas dúvidas. 

Está prevista a realização de nova oficina para o ano de 2021. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

120 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DO 

CURSO DE DIREITO DA UFPR (2020-2021) 

Nº: 202110256 

Autor(es): Isabela Benedetti Sebben, Julia Favaretto Deschamps, Nara Veiga Borges, Renata 

Naomi Tranjan, Yago Paiva Pereira 

Orientador(es): Heloisa Fernandes Camara 

Evento: EAF 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Comunicação, Extensão Universitária, Pet 

 

A cada ano, ao final das atividades programadas, as membras e os membros do PET, juntos à 

tutora, reúnem-se para definir o tema que circundará e guiará todos os projetos no decorrer do ano 

seguinte, sejam eles de ensino, extensão ou pesquisa. Em 2020, durante deliberação do grupo, 

cada membra e membro apresentou uma proposição e sua justificativa para votação e escolha. 

Sendo assim, o tema delimitado para 2021 foi “As encruzilhadas da subjetividade jurídica a partir 

do sul”, partindo, primeiramente, da discussão acerca da construção da figura do sujeito de direito 

enquanto excludente. Nesse contexto, o grupo promoveu, no mês de abril de 2021, o evento 

denominado “PET Literatura - Da margem ao centro: a ficção histórica contemporânea escrita 

por mulheres”, com a convidada Gisele Thiel Della Cruz, com transmissão ao vivo no canal do 

Youtube do PET Direito. O evento, a partir de diferentes debates, buscou trazer à discussão a 

posição da subjetividade feminina na confecção do romance histórico brasileiro escrito por 

mulheres. Discutiu-se que a reconstrução de narrativas históricas pela estilística literária ganha, 

nas obras escritas por mulheres, um relevante diferencial com relação ao lugar ocupado pela 

mulher dentro da narrativa: ora são narradoras, sujeitos e partícipes de suas próprias palavras, ora 

são personagens protagonistas do enredo. Por fim, há o PET Explica, que é um projeto de extensão 

relacionado ao ensino iniciado no início da pandemia como uma forma de manter um canal de 

conhecimento aberto entre o PET e a comunidade externa. A ideia se resume a que, a cada semana, 

uma petiana ou um petiano escolha um tema relacionado ao Direito e aborde-o por meio de um 

vídeo de dez a trinta minutos, aproximadamente, com autonomia quanto à sua forma: é possível 

que as próprias alunas façam uma apresentação ou, ainda, que realizem entrevistas com 

especialistas sobre os temas escolhidos. Elaborado o vídeo, este é carregado nas plataformas 

sociais do grupo PET (Youtube, Facebook, Site e Instagram), com o intuito de divulgar o tema 

ali versado para o maior número de pessoas possível. O objetivo, para além da transmissão de 

conhecimento, é permitir que as petianas organizem e transmitam o conteúdo de forma didática, 

contribuindo para a formação acadêmica delas. Até o momento, temos um total de 29 vídeos, dos 

mais variados temas, tais como explicações sobre o lockdown, vacinação contra a covid-19, crise 

ambiental, feminicídio e CPI da Covid-19. 
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O presente relato de experiência acompanhou o processo de implementação de ações afirmativas 

para ingresso de discentes no PET Direito UFPR, tendo por fundamento a necessidade de adequar 

o grupo à política afirmativa que é adotada pela UFPR desde 2004 e promover maior diversidade 

entre suas componentes. Teve por objetivo central compartilhar a experiência de atender a 

demanda por inclusividade conjugando os pilares de ensino, pesquisa e extensão com maior 

comprometimento acadêmico e social, tendo em vista o escasso compartilhamento de 

experiências em grupos individuais, com debates específicos e possíveis dificuldades. Desta 

forma, em um primeiro momento, explorou o processo de coleta de informações junto a outros 

PETs e a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade (SIPAD) da UFPR, 

dada a importância da construção coletiva da política afirmativa, buscando contemplar grupos e 

especificidades da maneira mais adequada e eficaz. Em um segundo momento, apresentou a 

elaboração e aprovação da Resolução n° 01 de 01 de Dezembro de 2021, a qual prevê a reserva 

de 50% do total das vagas disponíveis no processo seletivo para estudantes que se autodeclararem 

pertencentes às minorias políticas - negras (pretas e pardas), indígenas, quilombolas, trans 

(transexuais e transgêneros), travestis, migrantes humanitárias e refugiadas, bem como pessoas 

com deficiência -, a forma das inscrições (documentos de autoidentificação) e maneira como se 

dará a distribuição das vagas e bolsas ao final do processo seletivo (em consonância com o 

Estatuto do PET Direito UFPR). Por fim, expôs os resultados alcançados a partir do primeiro 

edital de processo de seleção de estudantes sob observância da Resolução, desde as indicações de 

referências bibliográficas para a prova escrita, passando pelas inscrições, a opção pela não adoção 

de banca de heteroidentificação, até as aprovadas pela modalidade de cotas e a avaliação do PET 

Direito UFPR acerca da experiência. Conclui-se, com isso, que apesar de recente, a política de 

adoção de reserva de vagas no processo seletivo de discentes aponta para uma importante 

mudança no paradigma de acesso aos grupos da Faculdade de Direito da UFPR, que, antes ainda 

muito pautados na ideia crua de meritocracia, agora se evidenciam pouco mais democratizantes. 

De todo modo, o relato também constata a importância de incorporar outras políticas afirmativas, 

a fim de que a luta contra o racismo, a LGBTfobia, o capacitismo e quaisquer outras formas de 

discriminação seja cada vez mais incentivada e aprimorada no âmbito acadêmico universitário. 
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Introdução: Este projeto foi proposto como vinculado ao Programa de desenvolvimento Urbano 

e Regional-PDUR com o propósito de ser o mecanismo de articulação teórica entre a universidade 

e os movimentos sociais, sociais e órgãos públicos no que tange à necessidade de formação de 

quadros qualificados para o enfrentamento dos problemas cotidianos das populações vulneráveis 

socialmente, tomando como eixo irradiador a questão da moradia. Objetivos: considerando as 

atividades on line e trabalho remoto, para o ano de 2021 a equipe centrou-se no planejamento de 

um curso de extensão intitulado Operacionalização de políticas públicas, parte I, com duração de 

24 horas, em associação com a APP Sindicato e outros movimentos sociais. Este curso está em 

execução com registro na PROEC. Metodologia: Foi estruturado com aulas remotas teóricas e 

discussão de casos selecionados pelos ministrantes. No processo de produção do mesmo, decidiu-

se transformá-lo em espaço de prática docente de doutorandos, mestrandos e pesquisadores do 

Programa de Pós-graduação em Sociologia, do Grupo de pesquisa Sociologia e Políticas Sociais 

e convidados externos. As temáticas selecionadas atendem a dois dos objetivos específicos do 

projeto: “Apresentar conceitos básicos relacionados à questão das políticas públicas de caráter 

social, destacando as de Habitação de Interesse Social no contexto da crise pós-2014” e 

“Problematizar as questões e dificuldades da participação e do controle social pelos cidadãos, 

dando ênfase nas experiências vivenciadas na realidade local, que observe as especificidades dos 

municípios componentes da RMC. Ao longo dos meses de abril a julho houve o preparo do 

material didático para a realização das oficinas. Resultados esperados: além da formação teórica 

dos participantes e campo de prática docente, buscamos com este curso iniciar uma nova fase de 

formação profissional na área de políticas públicas de caráter social, bem como avaliar o uso deste 

modelo de treinamento para grupos mais heterogêneos em sua formação escolar e espacialmente 

distantes. Considerações finais: devido às restrições de contatos interpessoais, este projeto de 

extensão está sob avaliação em relação aos seus objetivos e possibilidades de execução num 

futuro próximo. 
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Os Projetos Integrados do PET Química têm como objetivo promover a discussão e reflexão 

acerca de temas relevantes para a formação cidadã de PETianas/os e da comunidade acadêmica 

em geral, tendo em vista desmistificar e suprimir preconceitos enraizados na sociedade. Com o 

intuito de gerar uma abordagem mais diversa sobre o assunto escolhido, o tema central é 

trabalhado em três atividades simultaneamente, sendo elas: a Escada Cultural, que visa informar, 

conscientizar e/ou mobilizar os/as graduandos/as, professores/as e técnicos/as do Departamento 

de Química (DQUI) e diversos cursos da UFPR através da divulgação de informações sobre um 

tema por meio de cartazes colocados fisicamente na escada do DQUI, porém durante a pandemia, 

a exposição ocorreu através do site carrd.co; o CinePET, com a função de promover discussões 

sobre temas transversais à química trazendo o cinema como manifestação artística, cultural e 

como estratégia mobilizadora para discussões de interesse, por meio da transmissão de filmes, 

séries ou documentários sobre o tema abordado; Química é tudo, onde especialistas ou pessoas 

com conhecimento de um determinado tema são convidadas para a realização de rodas de 

conversa ou palestras sobre a temática discutida na edição. No ano de 2020, na primeira edição, 

o grupo retratou uma temática de saúde pública sobre saneamento básico e a pandemia da 

COVID-19. Na segunda edição, ainda no ano de 2020, foi abordado o tema Mães Universitárias, 

onde foram debatidas as dificuldades enfrentadas por estudantes grávidas durante a graduação. E 

em 2021, trabalhamos com a temática visibilidade trans, tendo a finalidade de discutir as 

dificuldades desta comunidade dentro do ambiente acadêmico, principalmente na área das 

ciências exatas. Os eventos foram realizados de forma digital devido a pandemia, sendo utilizados 

várias frentes digitais (como meets e hangouts) para atingir o maior número de pessoas 

interessadas. Tanto no ano de 2020 quanto em 2021 os projetos obtiveram uma grande adesão do 

público, embora realizados no modo remoto, ainda sim as atividades permitiram estreitar as 

relações entre o PET Química (como comunidade acadêmica) e o público interessado. 
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Para desenvolver uma análise crítica acerca dos discursos de migração - e tudo o que poderá 

envolver a mulher migrante nesse processo -, tanto do ponto de vista social e político quanto 

também da perspectiva cultural, foi necessário reafirmar e definir alguns conceitos e pontos de 

partida. Em primeiro lugar, a feminização das migrações. A mulher, que antes possuía um status 

coadjuvante, agora é protagonista do movimento migratório. Sendo assim, é de suma importância 

que se reconheçam as várias razões que podem leva-la a migrar: a procura por melhores condições 

de vida, o sustento da família, acesso à educação, busca por trabalho ou oportunidades, violências 

familiares, dentre outras. A migrante está sujeita a uma infinidade de violências por estar inserida 

em um contexto de múltiplas vulnerabilidades: o sexo, a nacionalidade, a raça, a religião, o 

idioma, a idade ou a orientação sexual. Uma série de fatores que correlacionados sujeitam a 

mulher a mais ou menos descrédito, ou seja, nuances sobrepostos utilizados para eleger o melhor 

e o pior, o aceito ou o discriminado. Diante disso, as dificuldades causadas à mulher pelo contexto 

em seu destino mostram-se inevitáveis e persistentes. Em conseguinte, é fato que a memória e a 

vivência da mulher interferem em sua realidade de origem e destino, bem como planos futuros e 

também experiências, não somente em suas relações pessoais ou familiares, mas culturais. Nesse 

sentido, além das situações supracitadas, a migrante ainda lida com o afastamento e a 

desvalorização da sua cultura. Na mesma medida em que a sociedade patriarcal ditava – e dita – 

o que é ou não aceitável à mulher, a valorização de certa cultura acaba por colocar outra em 

detrimento. Portanto, o que se pretende é analisar as relações de poder que permeiam o contexto 

de vulnerabilidades em que as mulheres migrantes estão inseridas. Para produção do relatório 

final a ser apresentado no início do próximo mês e objeto do presente resumo, utilizou-se 

metodologia teórica, explorando livros e artigos acerca de movimentos migratórios femininos, 

gênero e interseccionalidade. Nesse sentido, diante da pesquisa realizada percebeu-se que ao 

desenvolver uma análise crítica acerca do entorno da mulher, também se faz necessário discutir o 

papel do estado na integralização da migrante à sociedade, não somente ao que tangencia o fator 

legal e jurídico, mas social e humano. A oportunidade de migração legal afastaria as mulheres de 

situações violentas e irregulares, como abuso ou exploração. 
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Durante o período de 8/2020 a 8/2021 o PET Direito UFPR realizou algumas atividades de 

Ensino, já que este é um dos pilares do grupo, junto com a Pesquisa e a Extensão. Em ordem 

cronológica, a primeira foi o  Minicurso de Direito e Economia, que foi composto por 5 encontros 

que ocorreram semanalmente entre 28/07/2020 e 25/08/2020. Foram tratados de temas como 

conflito capital-vida e a economia sob uma perspectiva feminista, renda mínima e poder 

econômico nas eleições. Em seguida, foram organizadas as Oficinas de Metodologia da Pesquisa 

Acadêmica. O evento tratou-se de 5 encontros ocorridos semanalmente entre 01/10/2020 e 

30/10/2020, com o objetivo de introduzir e discutir alguns assuntos considerados essenciais para 

pesquisa acadêmica na área do direito e ciências humanas. Cada encontro contou com uma ou 

duas convidadas, que ficavam responsáveis por expor o conteúdo e responder às dúvidas dos 

alunos inscritos. Os assuntos trabalhados incluíram o uso de jurisprudência na pesquisa 

acadêmica, a relação da pesquisa com militância, atualização do currículo Lattes, entre outros. 

Em seguida, organizamos a Oficina “Sobre o Ensaio” em 07/01/2021. Foi uma oficina com o 

Roan Costa Cordeiro, que é ex-petiano e doutorando em filosofia, consistiu em um encontro em 

que se discutiu o que é um ensaio, já que pedimos, como parte do processo seletivo, que os 

inscritos enviassem um breve ensaio. Também promovemos o evento O Que é Subjetividade 

Jurídica no dia 06/04/2021, com os convidados Ricardo Pazello, nosso professor de antropologia 

jurídica e Lugan Thierry, ex-petiano e mestrando em filosofia. O objetivo do evento foi contribuir 

para o debate de como estudar a subjetividade jurídica, nos auxiliando em nossas pesquisas 

coletivas. Por fim, menciona-se o Grupo de Estudos (Re)imaginando a Subjetividade Jurídica, 

que ocorreu de 22/04/2021 a 05/08/2021, consistindo em 8 encontros em que foram discutidos 

textos de autores como Frantz Fanon, Aimé Césaire, Donna Haraway e Doreen Massey. O grupo 

contou com encontros mediados por alunos e algumas professoras convidadas. O objetivo era 

promover o debate e reflexão sobre como poderiam ser pensadas a subjetividade e o Direito a 

partir de uma teoria que tomasse o sul como localização. 
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CONSELHO DA COMUNIDADE NA DELEGACIA CIDADÃ DE MATINHOS 

Nº: 202110354 

Autor(es): Erene Oton Franca de Lacerda Filho, Jucelia Vendramin, Luis Renan Coletti 

Orientador(es): Adriana Lucinda De Oliveira, Andre Ribeiro Giamberardino, Robson De 

Oliveira 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Acesso À Justiça, Delegacia, Execução Penal 

 

O Projeto de Extensão Conselho da Comunidade na Delegacia Cidadã de Matinhos objetiva 

fortalecer e assegurar o acesso à justiça de forma célere e transparente aos privados de liberdade 

e as suas famílias por meio do apoio, assessoria e ações diretas junto ao Conselho da Comunidade 

na Delegacia Cidadã de Matinhos. Considerando que uma das incumbências do Conselho da 

Comunidade, enquanto órgão de execução penal previsto na Lei de Execução Penal, é a realização 

de visitas ao estabelecimento penal da sua comarca, para a realização de entrevistas junto aos 

presos e fiscalização das condições do local, a presente ação extensionista no período da pandemia 

buscou dar continuidade a dinâmica de monitoramento da instituição de detenção, mesmo à 

distância. Para isso, dentre outras ações, o projeto sistematiza o processo de trabalho do Conselho 

da Comunidade por meio do acompanhamento e vistoria da delegacia supracitada. Vale 

Mencionar que a ação extensionista, no período pandêmico adotou como estratégia para a 

consecução de suas atividades ações remotas pelo bolsista e mestrando do Programa de 

Desenvolvimento Territorial Sustentável, assegurando assim o monitoramento processual via 

listagens semanais cedidas pela Delegacia, para coleta de dados: acompanhamento das pessoas 

presas em flagrante e após 30 dias, regularidade do trâmite processual, se possuem defesa técnica, 

dados socioeconômicos, perfil criminológico e possibilidade de recursos judiciais, quando 

necessário via defensoria pública do PR. No período de agosto de 2020 a julho de 2021 foram 

monitorados 148 casos. Com o aumento dos casos de violência doméstica foi produzido um vídeo 

orientativo em parceria com o Ministério Público, Polícia Civil e Secretaria de Defesa Social de 

Matinhos. O objetivo do material de divulgação científica foi a divulgação da rede de proteção a 

mulher. 
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PBMIH – PORTUGUÊS BRASILEIRO PARA MIGRAÇÃO HUMANITÁRIA 2019-2023 

Nº: 202110355 

Autor(es): Dieugo Pierre, Gregory Jean Baptiste, Petuel Dieujuste, Rony Remy 

Orientador(es): Claudia Helena Daher, Maria Do Socorro Goncalves Gabriel, Viviane Araujo 

Alves Da Costa Pereira 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Comunicação, Migração, Pbmih 

 

O projeto de extensão universitária Português Brasileiro para Migração Humanitária da 

Universidade Federal do Paraná (PBMIH-UFPR), desde 2013, desenvolve atividades voltadas à 

comunidade migrante em condição de migração forçada, portadores de visto de acolhida 

humanitária e refúgio moradores de Curitiba e região metropolitana; entre as atividades 

extensionista se destaca o ensino-aprendizagem do Português Brasileiro (PB). Todavia, com o 

agravamento da pandemia da Covid-19 e consequentemente a suspensão do calendário acadêmico 

e das atividades presenciais essa ação extensionista se tornou inviável; dentro desse contexto, 

formou-se uma equipe interdisciplinar, constituída por extensionistas das áreas de Letras, 

Psicologia, Comunicação e Design, para identificar vulnerabilidades informacionais de 

comunidades migrantes e/ou refugiadas e facilitar o acesso às orientações relacionadas à saúde, à 

economia e a situações sociais agravadas pela pandemia. Para tanto, elaborou-se materiais 

informativos através de metodologia própria, de caráter interdisciplinar e colaborativo, que conta 

com processos cíclicos que se inicia e termina com a participação da comunidade migrante. 

Especificamente a minha contribuição versa acerca da tradução e/ou revisão dos materiais 

informativos do PB para o crioulo haitiano, pois como destaca Chaudenson & Vernet (1983) a 

conversação em famílias haitianas se dar majoritariamente em crioulo haitiano (crioulo haitiano 

(90 %) e francês (10%)); ademais, é importante mencionar que as traduções privilegiam uma 

linguagem acessível visando facilitar a leitura e compreensão, deixando a linguagem mais 

próxima da oralidade através do uso de sentenças curtas e em ordem direta, evitando períodos 

complexos e coordenados. Essa estratégia tem por foco o público-alvo aspirando um maior 

entendimento de seus direitos e deveres em um momento tão crítico para todos. Desde o início 

das atividades foram traduzidos materiais de suma importância para a comunidade migrante 

como, por exemplo: acesso a auxílio emergencial, violência doméstica, saúde infantil, os sintomas 

do Covid 19, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento físico, entre outros. Todos os 

materiais estão disponíveis nas redes sociais do projeto e podem ser baixados gratuitamente na 

página do PBMIH-UFPR (https://www.pbmihufpr.com/). Além disso, disponibilizar materiais 

traduzidos em língua nativa e em PB para pessoas em situação de vulnerabilidade está em sintonia 

com o principal objetivo do PBMIH-UFPR, promover o acolhimento de migrantes e refugiados 

em nossa cidade e em nossa Universidade. 
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DEMOCRATIZANDO O DIREITO PENAL INTERNACIONAL: DEBATES E 

EMBATES SOBRE PRÁTICA PENAL INTERNACIONAL - 2ª EDIÇÃO 

Nº: 202110401 

Autor(es): Maisa Ribeiro Leone Silva 

Orientador(es): Rui Carlo Dissenha 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Direito Penal Internacional, Direitos Humanos, Poder Punitivo 

 

O projeto de extensão realizado pretende levar ao conhecimento da comunidade os conceitos 

importantes do Direito Penal Internacional. Parte-se do pressuposto que essa temática é de 

absoluta importância para a proteção dos direitos humanos na medida em que reconhece como 

passíveis de punição por toda a comunidade internacional as graves violações de direitos humanos 

cometidas localmente. Em outras palavras, universalizam-se as violações locais de direitos 

humanos submetendo-as a um contexto internacionalizado que se preocupa, portanto, com a 

construção de um ethos de proteção e garantia pela ameaça produzida pela pena. O potencial desse 

instrumental é gigantesco para a garantia de minorias e grupos tradicionalmente perseguidos e a 

prova desse efeito é reconhecida nos dias de hoje pelo estabelecimento de uma corte penal 

internacional permanente capaz de colocar no centro dos debates temas como crimes contra a 

humanidade e crimes de genocídio. Entretanto, o conhecimento nacional sobre esse plano de 

proteção dos direitos humanos é muito rarefeito dadas as suas características de excepcionalidade 

científica e ao fato de se tratar de uma disciplina que é construída eminentemente no estrangeiro 

e em língua inglesa. O projeto, portanto, pretende dar publicidade ao tema pela criação e 

manutenção de um banco de dados e de uma página na internet que apresente, em português, e 

com detalhes, o andamento dos casos, as decisões mais importantes e os detalhes e explicações 

sobre a temática. O acesso à página permite, portanto, que um número muito maior de agentes 

(de jornalistas a estudantes do ensino fundamental e médio, de estudantes universitários a 

pesquisadores independentes) tenha conhecimento sobre a proteção penal internacional dos 

direitos humanos de maneira a se popularizar o conhecimento sobre esse importante tema. 
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FORMAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO: PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DIVERSIDADE 

Nº: 202110420 

Autor(es): Andressa Ribeiro 

Orientador(es): Nathalia Savione Machado 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Cotas, Políticas Afirmativas, Pós-Graduação 

 

A Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade (SIPAD) tem sido 

demandada pela comunidade acadêmica para a discussão, orientação e assessoria com o intuito 

da implantação de ações afirmativas em programas de pós-graduação. Esta busca foi fomentada 

por docentes, discentes, coordenações e gestores, tanto para o alcance de subsídios para a 

discussão, quanto para a orientação sobre a legislação e procedimentos. Assim, o presente 

trabalho constituiu-se de uma investigação sobre as políticas afirmativas nos programas de pós-

graduação stricto sensu na Universidade Federal do Paraná (UFPR), abrangendo os níveis de 

mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado, assim como, as possibilidades de 

intervenções. O estudo surgiu diante do desconhecimento dos programas que já ofertavam ações 

afirmativas em seus processos seletivos, com o objetivo de inteirar-se acerca desses programas, 

além de fornecer embasamento para a possível implementação das políticas afirmativas nos 

programas de pós-graduação que ainda não adotaram as cotas e manifestassem interesse em 

integrar essas políticas. Inicialmente, estabeleceu-se o embasamento teórico por meio de pesquisa 

bibliográfica nas plataformas Scielo Brasil e Periódicos Capes. Posteriormente, sucedeu-se a 

pesquisa documental através de instrumento estruturado, utilizando formulário e planilhas online 

para compilação dos dados coletados. Partiu-se da análise dos editais de seleção, considerando as 

últimas publicações em seus respectivos endereços eletrônicos, mapeando os programas de pós-

graduação da UFPR e as ações afirmativas. Como resultado obteve-se que cerca de 14% dos 

programas existentes introduziram as políticas de cotas na seleção de estudantes, dentre elas 

encontrou-se as seguintes categorias assistidas: as populações de negros (pretos e pardos), 

indígenas, pessoas com deficiência, migrantes e refugiados, pessoas trans e pessoas LGBT. Como 

caminhos para intervenção, realizou-se um debate solicitado pelo Fórum de Coordenadores de 

Pós-graduação, visando a abertura da discussão sobre as políticas afirmativas, de modo a 

contribuir para implementações futuras em outros programas. Diante disso, constata-se que as 

políticas afirmativas na pós-graduação se expressam de forma limitada e se faz necessária a 

formulação de uma resolução própria na universidade para fomentar a implementação de cotas, 

assim como, subsídios para a elaboração de políticas de permanência para os possíveis cotistas. 
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PROJETO REFÚGIO, MIGRAÇÕES E HOSPITALIDADE 

Nº: 202110465 

Autor(es): Makir Destin 

Orientador(es): Danielle Annoni 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Migração, Mulheres 

 

Estudo o tema mulheres migrantes no Brasil a partir da sua experiência e trajetória. Descrição das 

vulnerabilidades enfrentadas pelas mulheres migrantes no brasil a partir da sua experiência.Relato 

da participação e importância das mulheres no seu processo de acolhida e integração no Brasil.    

Participação em eventos que tratem do tema.Elaboração de relatório final sobre as percepções 

advindas. Apresentação dos resultados da pesquisa na SIEPE.   Uma presquisa sobre as mulheres 

migrantes : Haitiana. Africanas ,Venezuelanas,no Brasil a partir da minha  experiencia e 

trajeitório no Brasil entre anos 2016 até 2021 que é  úm periodo onde encontro muitas mulheres 

que me explicam  as problemas delas comigo que elas encontram no  sector de trabalho no Brasil,  

as vezes Elas disse trabalham Bastante mais do que horas que elas têm que trabalha, sem pagar 

as horas extra , e pede a mulher para fazer trabalho fora de contrato  para Ficar no trabalho , 

consideraam elas como quebra galho ao trabalho ,  se elas têm deleito de alguns beneficio, eles  

estão escondido  o dereito delas  têm por exemplo O seguro dessemprego , auxillio de 

maternidade, allém disso . o Problema de idiomas para explicar  o problemas delas nas hospitais,  

precisar ter alguns Estudandes volontario  como traductores  no sector migrantes nas hospitais  de 

curitiba, por isso eu agradeço muito muito as pessoas do PBMI e as pessoas da sala 28  que ajudam 

muito os migrantes e refugiados esse é um trabalho que eles fazem no sector de trabalho no brasil  

que é muito muito importante ,  por isso eu gostaria que o governo ajudar eles  mais ao trabalho 

porque precisam mais de mâo de obra para produzir mais , sem comunicar bem o  servicios deles 

Nâo podem perfeito . depois tem problemas  violencia de genero dos migrantes e refugiados, o 

problema no  aluguel : pede a mulher migrantes para pagar mais do que uma mulher brasileira 

tem que pagar no aluguel, precisa ter alguns leis sobre os assuntos para protegir as mulheres 

migrantes e refugiado como as mulheres Brasileiras . Porque o direitos humanos têm que ajudam 

elas. 
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MEL: REDE DE MULHERES EMPREENDEDORAS E LÍDERES 

Nº: 202110495 

Autor(es): Beatriz Corcini Batista da Silva, Camila Bontoorin Cidral, Raquel dos Santos Vieira, 

Sarah Barrie Matalon 

Orientador(es): Maria Do Carmo Duarte Freitas, Maria Rita Taques Michalski 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Empreendedora, Liderança Feminina, Mulheres 

 

O Projeto Mulheres Empreendedoras e Líderes (MEL/UFPR) iniciou em 2019 com ações voltadas 

ao desenvolvimento integral de mulheres. Tendo como objetivos principais o desenvolvimento 

das mulheres como liderança e estímulo ao empreendedorismo social. Tenciona ofertar 

capacitação em sistemas e gestão da informação para fomentar projetos sociais, visando alcançar 

as metas pactuadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  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.Em 

2020, com a pandemia de Covid-19, as ações tiveram que ser revisadas e o planejamento adaptado 

para o formato remoto - resultado do processo de isolamento social e um desafio para a extensão 

universitária. Traçou-se um plano de comunicação para o Projeto Mel, com foco no 

fortalecimento da comunicação externa, por meio das mídias sociais: Instagram, Facebook e 

YouTube. Este texto relata as ações realizadas como segue: i) o curso de Meditação Online do 

MEL, adaptado da experiência de 2019, com mais de 300 inscrições e, por isso, optou-se pela 

transmissão, em tempo real, para o YouTube; ii) organização do I Seminário Internacional sobre 

Violência, Tecnologias e Saúde em Tempos de COVID-19, cerca de 600 participantes; iii) foi 

ofertado às bolsistas e voluntárias do Mel um curso de escrita acadêmica para registro das ações 

realizadas em um e-book; e iv) gestão do II Seminário para Inclusão de Jovens no Espaço Digital, 

realizado em 2021 com participação de mais 500 jovens e em parceria com o Instituto cidade 

Junior. Neste primeiro semestre de 2021 as atividades seguiram com a finalização, revisão e 

diagramação do e-book e com a preparação de um curso de empreendedorismo para egressas do 

sistema prisional do Paraná. 
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MIGRAÇÃO E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO: PSICOLOGIA, PSICANÁLISE E 

POLÍTICA NA REDE DE APOIO AO MIGRANTE (FASE II). 

Nº: 202110538 

Autor(es): Amarilys Lackner Salomao, Ana Paula Romani, Ana Sofia dos Santos Lima Guerra, 

Arthur Silverio de Oliveira, Camila Akemi Aoto, Carla Cristina Karpem, Claudia Georgiara 

Serathiuk, Fransaris Daniela Vasquez Arteaga, Gabriela Carine da Rocha, Gabriela Carvalh 

Orientador(es): Elaine Cristina Schmitt Ragnini, Graziela Lucchesi Rosa Da Silva 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Migração Internacional, Refúgio, Subjetividade 

 

Na última década, houve um notável crescimento de fluxos migratórios para o Brasil, 

principalmente no que diz respeito a migrações forçadas. Esse fenômeno pode ser decorrente de 

conflitos sociais e políticos, desastres ambientais, falência econômica, violência e crises 

humanitárias nos países de origem dessas populações. De acordo com dados do Conselho 

Nacional de Refugiados, de 2011 a 2020, o Brasil recebeu 265.729 solicitações de 

reconhecimento da condição de refugiado, principalmente por venezuelanos, haitianos, sírios e 

povos africanos. Como signatária da Cátedra Sergio Viera de Mello (ACNUR), a UFPR 

desenvolve ações de hospitalidade para o acolhimento de migrantes e refugiados. A articulação 

das ações se dá pelo Programa de Extensão Política Migratória e Universidade Brasileira 

(PMUB), ao qual o projeto Movimentos Migratórios e Psicologia (MOVE) está vinculado. Como 

recurso teórico, compreende-se o migrante como um sujeito em condição de deslocamento 

geográfico e psíquico, possivelmente necessitando de cuidados e intervenções referentes à 

Psicologia. Assim, objetiva-se a possibilidade dos migrantes serem inseridos numa rede simbólica 

e de proteção que os acolha e viabilize sua existência concreta e subjetiva na nova terra. A atuação 

da Psicologia nesse campo é construída em rede multi e interdisciplinar e se organiza nos 

seguintes eixos: Atendimento Psicossocial; Clínica com Migrantes; Pequenos do Mundo; 

Acompanhamento de estudantes migrantes da UFPR; Trabalho e Migrações; Aliança de Mulheres 

Migrantes, Apátridas e Refugiadas (AMMAR); e Nova Esperança. Atualmente, o projeto 

congrega 22 alunos do Curso de Graduação e 3 alunas da Pós-graduação em Psicologia, 2 alunas 

do curso de Enfermagem, 2 colaboradoras externas, 4 professores do DEPSI, 3 técnicos da UFPR. 

No ano de 2020, em meio à pandemia e com atendimentos remotos, foram atendidos em média 

356 migrantes e refugiados, sendo realizados aproximadamente 514 atendimentos. Como 

produtos, temos: 6 apresentações em eventos e congressos; 14 publicações; 3 oficinas e 3 grupos 

de estudos. De janeiro a agosto de 2021, foram atendidos em média 112 migrantes e refugiados, 

sendo realizados aproximadamente 374 atendimentos, além de 1 publicação, 5 apresentações em 

eventos e congressos, 1 oficina e 2 grupos de estudos. Por conseguinte, verifica-se que o projeto 

tem contribuído: ao desenvolvimento da atuação da Psicologia no campo das migrações e do 

refúgio localmente e nacionalmente; ao atendimento de população vulnerável; e à formação 

profissional crítica e socialmente engajada. 
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CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA MIGRAÇÃO HUMANITÁRIA 

Nº: 202110634 

Autor(es): Camilla Luvizotto Ferreira da Silva 

Orientador(es): Leticia Mara Peres, Murilo Vicente Goncalves Da Silva 

Evento: EAF 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Capacitação Em Informática, Informática Para Imigrantes, Política Migratória 

 

O projeto Capacitação em Informática para Migração Humanitária (CIMIH) teve início em 2014 

a partir da demanda de alunos imigrantes atendidos por outro projeto da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), de ensino de língua portuguesa, denominado Português Brasileiro para Migração 

Humanitária (PBMIH). Tais alunos solicitaram aulas de informática como uma maneira de 

superar dificuldades de integração no país, principalmente visando melhores oportunidades no 

mercado de trabalho. Atualmente, o projeto CIMIH está sob a tutela da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello, da UFPR, no contexto do programa de extensão "Política Migratória e Universidade 

Brasileira". Este projeto apresenta como objetivo apoio à integração da população imigrante por 

meio do ensino de informática. O curso de informática é dividido em dois níveis de aprendizado: 

básico e intermediário. O nível básico compreende uma iniciação ao uso do computador, sendo 

voltado para pessoas que não possuem conhecimento de informática, enquanto que o nível 

intermediário é destinado a pessoas que já possuem experiência no uso de computadores e aborda 

conteúdos como as principais ferramentas de edição de textos, planilha eletrônica e internet. Em 

ambos os níveis as aulas são desenvolvidas com uma abordagem teórico-prática. Antes da 

pandemia de COVID-19 as aulas eram ministradas nos laboratórios de informática do 

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (DELEM) da UFPR. A metodologia de ensino 

empregada consistia em apresentar o conteúdo da aula e aplicar exercícios práticos, que 

apresentavam complexidade crescente. Desde 2014 imigrantes de diversas nacionalidades foram 

atendidos pelo projeto e mais de 200 alunos concluíram os cursos do CIMIH, considerando os 

dois níveis de aprendizado. Por conta da pandemia de COVID-19, o projeto precisou ser adaptado 

e o público atendido ficou restrito aos alunos imigrantes que estudam na UFPR e possuíam ou 

foram contemplados com editais de empréstimo de computadores. As aulas eram ministradas pelo 

Google Meet aos sábados. O conteúdo das aulas abrangeu serviços de armazenamento de arquivos 

em nuvem, editores de texto, de planilha e de apresentações. Ao todo 19 alunos concluíram o 

curso. No período de 2020-2021 ocorreu apenas uma oferta de aulas de informática, devido ao 

público-alvo mais restrito, pois não houve novos interessados após a primeira oferta das aulas. 

Para o próximo ano é esperado que as aulas possam ser retomadas presencialmente, permitindo 

assim, contemplar um público maior e/ou que novos alunos imigrantes ingressem na UFPR e 

possam ser atendidos pelo projeto. 
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INCLUSÃO DIGITAL DE ADULTOS E IDOSOS - SEGUNDA EDIÇÃO 

Nº: 202110658 

Autor(es): Allana Karoline Chaves da Silva, Amanda Santos de Oliveira, Bruna Maria Cerazi, 

Gabrielly Santos Bon de Aquino, Julia Carvalho Gutzeit, Juliana Gabrielle Vieira, Larissa 

Cordeiro Borges dos Santos, Lilian Dias Bernardo Massa, Maria Antonia Rockenbach Sant 

Orientador(es): Taiuani Marquine Raymundo, Isabela Vinharski Scheidt 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Ambiente Virtual De Aprendizagem, Inclusão Digital, Pessoa Idosa 

 

Em uma sociedade dominada pela tecnologia, tem se tornado cada vez mais importante o bom 

manuseio do dispositivo tecnológico, principalmente o smartphone, que em tempos de pandemia 

e isolamento social permite o acesso e facilidade a diversas atividades. O projeto de extensão 

ID60+ tem como objetivo instrumentalizar idosos sobre o uso da tecnologia, promovendo, deste 

modo, a inclusão digital desse segmento da população. No contexto atual de pandemia, as oficinas 

que antes ocorriam presencialmente foram ofertadas de modo remoto. Em todas as ações as 

monitoras produziram materiais de apoio de acordo com a dúvida que o idoso apresentou como 

demanda de aprendizado, seguido de aula síncrona com as extensionistas. As propostas foram 

adaptadas em relação ao tempo de oferta e frequência de encontros síncronos, considerando a 

necessidade e disponibilidade dos idosos. Destaca-se, também, o aumento das publicações e 

interação nas redes sociais do projeto. No primeiro semestre de 2020 o projeto realizou a oficina 

de forma remota com idosos que participaram das edições presenciais do ID60+ anterior ao início 

da pandemia. Nos meses de julho a setembro, realizou-se uma parceria com um projeto de 

pesquisa promovido pelo  CECOM-UFPR (Centro de Estudos do Comportamento motor), 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física, em que as extensionistas 

auxiliaram os idosos a acessarem as aulas de exercício físico pela plataforma Zoom. A partir de 

outubro a oficina remota ocorreu do mesmo modo que a do primeiro semestre, mas com 

participantes que não haviam tido contato anterior com o projeto. No ano de 2021, o primeiro 

semestre foi dedicado a trabalhar com os dados do projeto, gerando a escrita de dois trabalhos de 

conclusão de curso e a publicação de um artigo. No mês de julho teve início a proposta de parceria 

que está em andamento junto ao curso de inclusão digital de smartphones promovido pela FAS 

(Fundação de ação social) e ICI (Instituto cidades inteligentes), onde as monitoras ofertam aulas 

individualizadas complementares ao conteúdo exposto no curso. Embora a pandemia da COVID-

19 tenha demandado adaptações em relação aos métodos propostos no formato presencial das 

oficinas, foi possível desenvolver um número significativo de ações de forma remota.  Além disso, 

o  projeto de extensão ID60+ buscou ampliar o alcance de seu público através das parcerias 

acordadas, a fim de promover a inclusão digital e propiciar mais independência e autonomia no 

uso da tecnologia. 
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UNIVERSIDADE ABERTA DA MATURIDADE: O ACESSO À UNIVERSIDADE 

COMO DIREITO HUMANO (FASE 3) 

Nº: 202110662 

Autor(es): Carolina Pereira Machado, Rubiane Weiss, Vinicius Pelozzi dos Santos 

Orientador(es): Taiuani Marquine Raymundo, Simone Benghi Pinto 

Evento: ENEC 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Idoso, Inclusão Social, Universidade Aberta 

 

O projeto de extensão Universidade Aberta da Maturidade (UAM) nasce diante da necessidade 

crescente de políticas públicas voltadas ao público idoso a fim de garantir a manutenção do seu 

espaço na sociedade. Essa necessidade é fruto da inversão da pirâmide etária brasileira com o 

progressivo envelhecimento populacional, decorrente, sobretudo, dos avanços da área de saúde. 

A universidade pública é um dos componentes capazes de atender parte dessa demanda, 

cumprindo seu papel e sua responsabilidade social. Sendo assim, os objetivos que norteiam o 

projeto são: a) resgatar o valor social do idoso de forma articulada e interdisciplinar; b) contribuir 

para um melhor desenvolvimento mental, físico e social dos idosos, em um espaço de exercício e 

construção da interdisciplinaridade, com a inserção de docentes e discentes da UFPR; c) 

oportunizar os acadêmicos e docentes da UFPR à condição de ter uma nova percepção da 

comunidade universitária quanto ao seu papel social; d) fomentar a observação da atividade 

extensionista com um caráter educativo; e) incentivar discussões sobre o planejamento e a 

realização de políticas públicas para indivíduos da terceira idade; f) fornecer, mesmo em tempos 

de pandemia, um ambiente de inserção social e educação para o público idoso; g) garantir ao 

público idoso a autonomia no uso da internet e de ferramentas virtuais a fim de viabilizar o 

aprendizado no período de pandemia. Para atender tais objetivos a UAM fornece aulas no formato 

remoto, devido ao contexto pandêmico, com duas horas de aulas semanais nas quais são 

abordados temas nas áreas de saúde, informática, arte e literatura, visando atender ao princípio da 

interdisciplinaridade. No biênio 2019/2020 o projeto unificou as turmas de Curitiba e Palotina e 

contou com a participação de 94 idosos no formato presencial, até o início da pandemia, e com a 

participação de 63 idosos no formato remoto. Durante a realização das palestras virtuais o 

aprendizado é ao mesmo tempo lúdico e didático, possibilitando uma maior participação e 

interação do público-alvo. Além disso, acadêmicos e docente da UFPR que participam do projeto 

têm a oportunidade de contribuir e desenvolver algum conhecimento junto a sociedade. Se conclui 

que o projeto tem realizado ação efetiva de responsabilidade social, sobretudo no contexto da 

pandemia, 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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ESTUDO SOBRE OCUPAÇÕES E ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE 

Nº: 202110719 

Autor(es): Beatriz Milagritos Del Rosario Capristano Alvarado, Leticia Karoline dos Santos, 

Luan Matheus Costa Brandao de Paula 

Orientador(es): Andrea Maria Fedeger 

Evento: EAF 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Programa Institucional: MONOGRAFIAS/TCC 

Palavras-chave: Adolescentes, Ocupação, Terapia Ocupacional 

 

Introdução: O engajamento em ocupações por pessoas, comunidades e grupos no ambiente pode 

ser compreendido como favorável ou divergente dos valores usuais da sociedade, como também 

apresentar características destoantes ou concordantes com o senso comum.  As medidas 

socioeducativas no Brasil objetivam responsabilizar adolescentes quanto às consequências 

provindas do acometimento do ato infracional. O tempo de privação da liberdade de quem comete 

ato infracional pode variar até 3 anos de internação. Na graduação em Terapia Ocupacional na 

UFPR, a produção do trabalho de curso reuniu olhares sensíveis para estudar a ocupação e 

adolescentes privados de liberdade. Metodologia: Realizou-se revisão de literatura narrativa com 

intuito de formular uma base para investigação, estudos estes, compostos por teóricos que 

discorrem sobre a importância da ocupação. E revisão integrativa realizada em território nacional 

nas bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

anos de 2010 à 2020. Resultados: Da revisão narrativa o estudo de capítulos de livros nacionais e 

internacionais reuniram contribuições de  terapeutas ocupacionais do Brasil, Chile e Canadá. Na 

revisão integrativa foram encontrados 52 artigos e considerando os critérios de inclusão e 

exclusão somente um artigo foi analisado. Análise e discussão: São múltiplos os significados para 

uma mesma ocupação, estas expressam identidades e participam de processos que formam 

identidades. Ocupações transgressoras podem ser saudáveis ou não, lícitas ou ilícitas, sancionadas 

ou não no mesmo contexto sociocultural, econômico e político na perspectiva da lei, da sociedade 

e da juventude pobre e periférica que ocupa as unidades de internação. Terapeutas ocupacionais 

contribuem para o engajamento ocupacional de adolescentes privados de liberdade. O artigo 

selecionado descreve modos de promover o protagonismo, a cidadania, a interlocução com a 

cultura, a arte presentes  na  comunidade e no cotidiano antes da internação. Considerações finais: 

As referências estudadas constituíram desafios para terapeutas ocupacionais que atuam na 

privação de liberdade: compreender o significado (forma, função, norma e padrão ocupacional) 

de ocupações transgressoras para adolescentes; priorizar a cultura e arte da juventude para 

suspender os impactos impactos na saúde, bem estar e participação social decorrentes da 

internação. 
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DIFICULDADES ENCONTRADAS POR PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL 

E CONTINUADA NO DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DICUMBA 

Nº: 20218126 

Autor(es): Pedro Henrique Dangui Bellardo 

Orientador(es): Everton Bedin 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Dicumba, Dificuldade De Aprendizagem , Ensino De Química 

 

A metodologia Dicumba (Desenvolvimento Cognitivo Universal-Bilateral da Aprendizagem) é 

recente e, portanto, necessita de análises que atestem a sua viabilidade de aplicação; logo, é 

necessário identificar quais os desdobramentos encontrados pelos docentes durante a utilização 

da Dicumba na Educação Básica, buscando direcionamentos para torna-la aplicável em múltiplos 

cenários. A Dicumba, por meio da pesquisa como princípio pedagógico, enfatiza o 

desenvolvimento dos conteúdos científicos a partir de temáticas de interesse do aluno. Em síntese, 

o aluno escolhe um tema de interesse e o apresenta à turma. Nesse momento, o docente elabora 

perguntas científicas com ênfase no tema, instigando o sujeito a responda-las via pesquisa 

científica; momento em que o docente faz considerações sobre o apresentado, (re)significando 

conceitos e direcionando conteúdos. Durante as atividades remotas do Subprojeto PIBID/Química 

da UFPR, a primeira ação prática dos pibidianos foi a Dicumba. Para analisar os desdobramentos, 

em especial as dificuldades encontradas pelos sujeitos na aplicação da metodologia, entrevistou-

se um membro de cada dupla/trio de pibidianos e os três supervisores. O trabalho teve, portanto, 

o intuito de identificar e de analisar as principais dificuldades encontradas pelos sujeitos durante 

a aplicação da Dicumba no PIBID/Química. As entrevistas realizadas e gravadas via Microsoft 

Teams foram transcritas e analisadas à luz da Análise Textual Discursiva. As colocações dos 

sujeitos às 3 perguntas realizadas: [1. Você teve dificuldades em compreender os temas sociais 

escolhidos pelos alunos? 2. Você teve dificuldade em relacionar os temas sociais dos alunos com 

os objetos de conhecimento da ciência química? 3. Você poderia ranquear as principais 

dificuldades encontradas ao desenvolver a Dicumba?] foram catalogadas e ranqueadas. Dentre as 

principais dificuldades, encontrou-se: i) conflito cultural, que aborda a ideia de alunos e 

professores possuírem vocabulários diferentes, pois pertencem a círculos sociais diversos, o que 

dificultou a comunicação; ii) período remoto emergencial, que considera o afastamento dialógico, 

cognitivo e pessoal entre professores e alunos, desmotivando esses últimos a prosseguir na 

atividade e, dentre outras, iii) conflito com o ensino tradicional, que fundamenta a ideia de que os 

alunos estão em uma zona de conforto, e que desenvolver identidade proativa, crítica e autônoma 

no sujeito demanda tempo. Portanto, acredita-se ser importante novas aplicações e uma mudança 

na forma de estudar, relacionar, e ensinar química. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

139 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

MONITORIA DIGITAL NA DISCIPLINA DE QUÍMICA GERAL 

Nº: 20218135 

Autor(es): Maria Eduarda de Freitas Urbanjos 

Orientador(es): Leidi Cecilia Friedrich 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Auxílio, Docência, Dúvidas 

 

O desenvolvimento de atividades de monitoria nas disciplinas do ensino superior excede apenas 

a obtenção de um certificado, mas a experiência que se obtêm ao participar de projetos como esse, 

faz com que se tenha um ganho intelectual do monitor, seja na contribuição dada aos alunos 

monitorados como na relação interpessoal de troca de conhecimentos entre o professor da 

disciplina e o aluno monitor. O exercício da monitoria é uma oportunidade para o estudante 

desenvolver habilidades inerentes à docência, aprofundar conhecimentos na área específica e 

contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos monitorados. Esse trabalho de 

monitoria foi desenvolvido na disciplina de Química Geral para os cursos de Agronomia e 

Engenharia de Energia durante o Ensino Remoto 02 no ano de 2020, durante a pandemia do 

Covid-19. O monitor pode acompanhar os alunos ao longo do desenvolvimento da disciplina, 

realizou atendimento aos alunos, auxiliando na resolução das listas de exercícios propostas pela 

professora da disciplina. O atendimento era realizado de forma individual para esclarecer dúvidas, 

através de plataforma digital e por grupo de mensagem. O programa de Monitoria Digital pode 

proporcionar ao aluno monitor uma auto-avaliação sobre o conteúdo ministrado em Química 

Geral, além de ter aprimorado os conhecimentos ao orientar na área específica. Entretanto, a falta 

de participação dos alunos nos atendimentos semanais e a grande procura dos mesmos em datas 

próximas as avaliações, foi um aspecto negativo, pois como a grande procura era próximo das 

avaliações, não era possível saber de forma detalhada onde eles tinham dúvidas. Mesmo com os 

pontos negativos citados, a experiência vivida nesse trabalho é de fundamental importância para 

a descoberta da vocação, ou não, pela docência, evitando, assim, que, no futuro, possam tornar-

se profissionais descontentes com a carreira escolhida. 
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A DRAMATIZAÇÃO COMO METODOLOGIA PARA ENSINAR EXPERIMENTOS 

DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Nº: 20218136 

Autor(es): Barbara Strey Wagner, Danilene Gullich Donin Berticelli, Victoria Andrade Martins 

Orientador(es): Leidi Cecilia Friedrich 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Ciência, Licenciatura Em Ciências Exatas, Popularização 

 

A formação econômica e cultural do Brasil ocorreu em pleno Humanismo, o que resultou em uma 

tendência, ainda hoje muito arraigada em nossa sociedade, de considerar como acessível à maioria 

da população apenas as atividades ligadas às ciências humanas, como o sacerdócio, o direito, o 

magistério, os bacharelados afins a essa área (economia, administração, contabilidade), ou 

àquelas relacionadas à área da saúde, como a enfermagem e a medicina. Devido à nossa origem 

como colônia, muito do que acontecia na Europa só seria conhecido por nós tempos depois. Com 

isso, não fomos contemporâneos aos debates que se sistematizaram na Europa a partir do século 

XVII sobre a investigação dos fenômenos naturais à luz Racionalismo e do Empirismo que, ao 

serem unidos no método científico moderno de Galileu, constituíram a base da produção do 

conhecimento científico. Falta, ainda, para a grande maioria de nós, um olhar corriqueiro acerca 

dos fenômenos naturais e a convicção de que a realidade pode ser investigada, monitorada, 

manipulada, contida e explicada. Entendemos ser preciso estimular e desenvolver esse olhar desde 

o ingresso à escola, e em espaços não formais de transmissão do saber.  Nessa percepção nasce 

esse projeto Licenciar, com o objetivo de popularizar a ciência, principalmente, a fim de que os 

que estão em período de formação, e a sociedade em geral, percebam que a prática da ciência é 

uma empresa humana, e como tal, pode ser realizada por qualquer um que assim tiver interesse. 

A metodologia consistiu em: 1) desenvolvimento de um material didático que apresente uma 

historinha em quadrinhos no qual serão apresentados experimentos com conceitos de Ciências e 

Matemática e 2) demonstração desses experimentos da história em quadrinhos para alunos do 

Ensino Fundamental I de escolas do município de Palotina-PR. Esperamos, dessa forma, permitir 

a identificação de talentos para as ciências naturais e exatas, e contribuir para que ocorra a 

popularização dessas áreas. Também desejamos atrair esses talentos para a graduação em 

Licenciatura em Ciências Exatas, estimulando sua permanência no curso e conclusão dele. Além 

disso, buscamos promover a ampliação da formação acadêmica dos discentes do curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas, bem como a produção de conhecimento científico sobre prática 

pedagógica, por meio da articulação do curso de graduação com a educação básica do nosso 

município. 
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DICUMBA: UMA METODOLOGIA ATIVA PARA MOBILIZAR MÚLTIPLAS 

INTELIGÊNCIAS 

Nº: 20218137 

Autor(es): Gabriela Bosa 

Orientador(es): Everton Bedin 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Dicumba, Ensino De Química, Múltiplas Inteligências 

 

A articulação entre a pesquisa e o ensino pode contribuir para a formação de professores e de 

alunos, inclusive da Educação Básica, porque a pesquisa atua como um mecanismo capaz de 

romper com a dicotomia existente entre a teoria e a prática no ensino. Uma forma de potencializar 

a aprendizagem do aluno à luz da pesquisa é a Dicumba (Desenvolvimento Cognitivo Universal-

Bilateral da Aprendizagem). Para a aplicação dessa metodologia, que enfatiza a participação ativa 

do aluno e a construção coletiva do saber, problematiza-se a realidade do sujeito e ele escolhe 

uma temática de interesse, que pode ou não estar vinculada a ciência. A partir daí, ocorre, pelo 

aluno, a socialização de uma pesquisa universal do seu tema de interesse; momento em que o 

docente o problematiza cientificamente, instigando o aluno a realizar uma pesquisa científica e, 

posteriormente, socializa-la. Esse movimento leva à retomada, à ressignificação e à orientação do 

conteúdo a partir dos conceitos emergentes. O movimento da Dicumba propicia aos alunos a 

mobilização de múltiplas inteligências, essencialmente, no processo de (re)construção do saber. 

A teoria das múltiplas inteligências de Gardner propõe um conjunto amplo de competências para 

abarcar o campo da cognição humana, questionando a suposição de que a inteligência pode ser 

medida por instrumentos padronizados. Com base nessas capacidades, Gardner enumerou a priori 

sete inteligências: linguística, lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, musical, espacial e 

corporal cinestésica, e, mais recentemente, as inteligências naturalista e existencial. Nesta 

perspectiva, esta pesquisa de natureza qualitativa, em desenvolvimento no subprojeto 

Pibid/Química da Universidade Federal do Paraná desde o início desse ano, busca identificar 

quais inteligências múltiplas são utilizadas por alunos da Educação Básica para desenvolver a 

pesquisa centrada em seu interesse. A análise documental dos trabalhos de 20 alunos escolhidos 

randomicamente está sendo realizada, considerando como elementos estruturantes as múltiplas 

inteligências de Gardner. Os resultados esperados são de que as diferentes etapas da Dicumba 

sejam capazes de mobilizar, principalmente, as inteligências: linguística, lógico-matemática, 

intrapessoal, naturalista e interpessoal. Afinal, acredita-se que a cinesia na Dicumba pode instigar 

no aluno o aprendizado de forma sistêmica pelos processos de problematização, envolvimento da 

realidade e decodificação de informação, pois, via diálogo e pesquisa, esses processos propõem e 

requerem a utilização de múltiplas inteligências. 
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Dada a importância atribuída à democracia, entendida como melhor regime para orientar a 

convivência do homem em sociedade, é grande o empenho – de pesquisadores, legisladores, 

gestores – no sentido de pensar mecanismos que possam fortalecê-la. 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 da Administração Pública. No 

entanto, embora a Constituição de 88 acolha essa perspectiva e reflita em seu texto a abertura de 

diversos espaços para a participação social - como os conselhos de políticas, as audiências 

públicas, as ouvidorias, dentre outros -, são evidentes os limites desses espaços institucionalizados 

de participação que, por diferentes fatores de ordem cultural, estrutural e política mostram-se 

incapazes de efetivar a ingerência da sociedade nas ações dos governos. Uma pesquisa realizada 

pelo projeto com jovens do litoral paranaense em 2017/2018, aponta para essa lacuna entre a 

previsão de espaços de participação e a participação de fato. Os resultados da pesquisa revelam a 

falta de conhecimento dos jovens sobre as estruturas do Estado brasileiro, a desconfiança nas 

instituições públicas, a escassez de espaços de formação/discussão política, o desinteresse pela 

política e o baixo associativismo. Alinhado a perspectiva culturalista, que defende que os 

comportamentos sociopolíticos são resultado de processos de aprendizagem, o projeto Cultura + 

Política entende que para a efetivação da participação é preciso preparar os sujeitos. Tal 

aprendizagem envolve tanto o acesso a conteúdos de natureza conceitual e técnica, especialmente 

aqueles que permitem a compreensão da organização do Estado brasileiro e da importância da 

participação social, quanto conteúdos “de fundo”, que apresentam princípios e valores que 

embasam o sistema democrático em uma perspectiva mais ampla, ensinando a tolerância, a 

solidariedade, o fazer e pensar coletivo etc. Tendo como foco crianças e jovens do litoral do 

Paraná, o projeto desenvolve ações em diferentes linguagens, como: informativos escritos, vídeos 

de contação de histórias, eventos com estandes interativos, apresentação teatral, cursos, oficinas, 

formação para a Câmara Mirim etc. O grande número de pessoas impactadas pelas ações, o 

fortalecimento de parcerias com outros projetos, com órgãos públicos e organizações da sociedade 

civil, indicam a consolidação do projeto e o avanço no atingimento de seus objetivos. 
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O projeto nasce da preocupação em contribuir para a compreensão do novo contexto social e 

educacional surgido em decorrência da COVID-19 no qual as escolas e seus profissionais foram 

obrigados a encontrar novas formas de organizar o processo de ensino e de avaliação. O objetivo 

é identificar as necessidades apresentadas pelas escolas e seus profissionais no contexto da 

COVID-19, no tocante à gestão escolar e às práticas pedagógicas, propondo ações formativas de 

forma a servir como suporte ao ensino e à garantia do direito à educação para todos. Dentre os 

objetivos específicos pode-se destacar os seguintes: Identificar aspectos relativos às novas rotinas 

de trabalho vivenciadas pelas profissionais da educação; Identificar as práticas pedagógicas e 

formas de avaliação praticadas pelos professores no novo contexto social de isolamento; Propor 

práticas pedagógicas e formas de avaliação que sejam responsivas às necessidades de alunos e 

professores durante o isolamento; Compreender as necessidades relativas à gestão escolar no 

contexto da COVID-19 e propor ações de suporte; Investigar e propor ações relativas ao retorno 

às atividades presenciais. Inicialmente o projeto tem como ação o conhecimento das ações que já 

estão sendo realizadas pelas escolas e pelos professores, relativas aos encaminhamentos 

pedagógicos e à avaliação durante o contexto de isolamento social ocasionado pela COVID-19. 

Para este objetivo, estão sendo utilizados formulários online (google forms) para a coleta de 

informações, bem como diálogos remotos com os gestores escolares e docentes. Algumas 

necessidades já foram identificas previamente por iniciativa de gestores de escolas locais que 

solicitaram orientações sobre estes temas. O diálogo já foi iniciado e observa-se que sempre novas 

dúvidas são apresentadas, por isto a proposição de um projeto que possa sistematizar melhor as 

ações a serem desenvolvidas. Em 2020 foi publicado o livro "Manual de sobrevivência - 

Reflexões sobre o trabalho pedagógico e saúde mental no contexto da Covid-19", oriundo das 

discussões e atividades empreendidas. No momento um segundo livro está sendo produzido, com 

foco na Didática, para relatar iniciativas inovadoras de professores da educação básica durante a 

pandemia. Lives temáticas sobre assuntos variados como avaliação, planejamento e saúde 

emocional são desenvolvidas junto às escolas e profissionais de educação de Palotina e região. 
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Ainda que estejamos vivendo um período altamente tecnológico, com visíveis exigências 

relacionadas à produção e circulação do conhecimento, principalmente o científico, infelizmente, 

no Brasil, ainda encontramos dificuldades para formar professores da área das ciências naturais 

com perfil desejado, ou seja, um profissional que consiga promover, além do ensino formal de 

ciências, uma formação interdisciplinar, associada à alfabetização científica e a popularização da 

ciência. Uma das possibilidades para viabilizar essa formação consiste na implementação de 

projetos de extensão. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi através do desenvolvimento do 

projeto de extensão “Show das Ciências”, contribuir para popularizar as ciências naturais e exatas 

por meio do diálogo entre a academia e a sociedade, bem como para promover uma formação 

inicial voltada para a alfabetização científica e para a interdisciplinaridade. O projeto buscou no 

teatro as ferramentas para realizar a divulgação científica, tendo em vista que a linguagem teatral 

permitiu vivenciar situações próximas da realidade da sala de aula. Esse projeto ocorreu em 

parceria ao projeto Licenciar: “A dramatização como metodologia para ensinar experimentos de 

Ciências no Ensino Fundamental I”, onde foi construído um material didático que apresentou uma 

historinha em quadrinhos (gibi) no qual foram apresentados experimentos com conceitos de 

Ciências e Matemática que são demonstrados na apresentação teatral do Show das Ciências. 

Devido ao cenário atual devido a pandemia do Covid 19 não foi possível realizar a apresentação 

do teatro para grandes públicos em escolas e feiras de ciências, por isso realizou-se a gravação de 

um vídeo com todo o roteiro teatral. Foi realizada a construção do Gibi e em seguida as alunas 

bolsistas deste projeto contaram a história em quadrinhos para alunos do Ensino Fundamental I 

de uma escola do município de Palotina e realizaram a demonstração dos experimentos contidos 

nessa história. Os resultados mostraram que a aposta em uma formação interdisciplinar, voltada 

para a realidade atual, associando diferentes conhecimentos e linguagens, permite uma formação 

mais significativa que possibilita ao acadêmico problematizar a sala de aula a partir de vários 

ângulos, além de refletir sobre possibilidades de encaminhamentos metodológicos que superem 

o ensino disciplinar, o qual, tradicionalmente, concebe o conhecimento de forma segmentada, o 

que estimula uma compreensão fragmentada sobre a realidade. 
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Na Medicina Veterinária, a compreensão da Fisiologia é pré-requisito para tornar-se um 

profissional competente. Contudo, a disciplina de Fisiologia Veterinária (DBC027) é altamente 

complexa e demanda grande esforço por parte dos envolvidos. Em toda a história da UFPR - Setor 

Palotina, esta disciplina nunca foi ministrada de forma remota, no entanto, devido à Pandemia da 

COVID-19, se fez necessária a reformulação de toda uma didática já consolidada. Com o objetivo 

de transmitir o conteúdo de forma didática e estimular a interatividade discente-docente, a 

monitoria digital se fez fundamental para a concretização dessas metas. Por medidas protetivas 

contra a Pandemia da COVID-19, as aulas presenciais de Fisiologia Veterinária foram suspensas, 

o que implicaria em um déficit educacional aos discentes; visando driblar esse impasse, a 

monitora utilizou-se de diversas ferramentas digitais, como softwares de gravação e edição, para 

a criação de aulas práticas dinâmicas. Para a aula de sistema respiratório, a monitora elaborou um 

vídeo interativo confeccionando um pulmão artificial funcional com materiais recicláveis. Após 

a confecção do instrumento, elucidou-se a fisiologia relacionada à respiração pulmonar e foi 

demonstrado, didaticamente, o estudo da mecânica respiratória, um tema muito importante, 

porém abstrato. Além das aulas práticas em vídeo, quizzes foram criados na plataforma Kahoot 

!. Kahoot ! é uma plataforma online de quizzes, onde os discentes com o código da sala criada 

responderam às questões formuladas pela monitora e revisadas pelo docente, de forma 

cronometrada. Para esta disciplina criaram-se 15 questões abordando os assuntos de Fisiologia 

Nervosa, Muscular e Digestória, as quais serviram como revisão às atividades avaliativas da 

disciplina. Ademais, listas de exercícios convertidas em PDF foram produzidas e a reformulação 

do design e atualização das apresentações em Power Point também foram atribuídas à monitora, 

resultando em um melhor aproveitamento das aulas expositivas pelos discentes. É notória a 

importância da monitoria digital para o ensino remoto, os resultados obtidos de interação foram 

satisfatórios e houve adesão às atividades propostas por parte dos discentes. Ministrar a disciplina 

de Fisiologia Veterinária de forma remota foi um dos grandes desafios da UFPR - Setor Palotina, 

ainda assim não há dúvidas que as atividades desenvolvidas durante a monitoria digital foram 

essenciais para aprimorar o aprendizado dos discentes e o interesse à docência da monitora. 
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A fluência, tanto em línguas orais quanto em línguas sinalizadas, é um fenômeno que, apesar de 

bastante caro à Linguística Aplicada, não tem um conceito estabelecido na literatura científica 

dada a escassez de pesquisas consolidadas na área. Ocorre que essa defasagem teórica pode 

acarretar impactos negativos à prática pedagógica de ensino de segunda língua (L2), uma vez que 

o conhecimento acadêmico suporta o conhecimento técnico do professor. A fim de contribuir para 

o preenchimento dessa lacuna nos estudos relativos à Língua Brasileira de Sinais (Libras), este 

trabalho adota as ideias oriundas da Teoria da Complexidade, principalmente, de duas 

pesquisadoras da área da Aquisição da Segunda Língua (ASL): a estadunidense Larsen-Freeman, 

(1997) e a brasileira Paiva (2005, 2011, 2014, 2019). A primeira defende que a ASL é um sistema 

dinâmico, não linear, caótico, imprevisível, sensível às condições iniciais, aberto, auto-organizado 

e adaptativo e Paiva, (2005, 2011, 2014, 2019) vai na mesma direção afirmando ser a língua um 

sistema dinâmico e complexo e um amalgamento de processos bio-cognitivos, sócio-históricos e 

político-culturais. Este trabalho também adota as cinco concepções sobre a fluência em L2 de 

Segalowitz (2016), a saber: a fluência cognitiva, a fluência de enunciação, o contexto social, a 

motivação e a fluência perceptiva. Por fim, esperamos que este trabalho possa servir como uma 

referência que provoque reflexões acerca do assunto e que se aplique ao contexto prático de uso 

e ensino da Libras, seja na elaboração de currículos, avaliação e metodologias, seja no auxílio ao 

aprendiz ouvinte quanto ao seu desenvolvimento linguístico na L2. Além disso, a intenção é que 

se constitua em potencial para estimular formas alternativas de pensar e abrir nossos olhos para a 

fluência, um construto tão importante à ASL. 
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O presente resumo refere-se às atividades de formação inicial de professores através do PIBID do 

Curso de Licenciatura em Ciências do Setor Litoral. As atividades foram desenvolvidas 

remotamente no Colégio Gabriel de Lara na cidade de Matinhos. Os jogos e brincadeiras 

constituem-se por si só situações de aprendizagem. Estes estimulam a criticidade e criatividade 

estudante promovendo avanços em seus comportamentos, tanto no que diz respeito ao 

relacionamento com os demais como também quanto às questões que envolvem a desinibição, 

oralidade, psicomotricidade, entre outros. Durante o jogo ao mesmo tempo em que os estudantes 

brincam, também ficam em situação de tensão, pois as expectativas são grandes em superar suas 

próprias dificuldades, os seus medos em relação ao sentimento de perder ou ganhar, de não saber 

a resposta correta. Dessa maneira o jogo torna-se uma ferramenta pedagógica interessante, pois 

através de um jogo aprimora-se várias características nos participantes, que de outra maneira seria 

difícil de concretizar. Com o jogo pedagógico trabalha-se o concreto e o lúdico de uma maneira 

que proporcione o prazer, a vontade em participar das atividades. Utilizou-se nesta atividade o 

aplicativo Wordwall, que permite criar atividades interativas e impressas. Os modelos utilizados 

nesta atividade estavam disponíveis em uma versão interativa e imprimível. Ressalta-se que as 

atividades interativas são reproduzidas em qualquer dispositivo habilitado para web, como um 

computador, tablet, telefone ou quadro interativo. Utilizou-se as atividades: *Bacteria VR 3D – 

Mozaik Education. Pode-se inferir que o lúdico promoveu um processo interativo de 

aprendizagem, que visou facilitar a construção do raciocínio, da autonomia e da criatividade do 

estudante. A brincadeira incentivou a fundação e restauração dos conhecimentos em tempos de 

pandemia. A Gameficação foi uma das maiores novidades que usamos no auxílio ao processo de 

aprendizagem. Proporcionou uma competição saudável, estímulo para permanecerem atentos às 

aulas on line e interesse aos conteúdos de ciências. 
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O presente projeto iniciou-se em maio de 2021, e tem como objetivo aprimorar o conhecimento 

do público alvo (educadores e educandos da Educação Básica) sobre a Paleontologia, despertando 

o interesse para essa área. Esta iniciativa dá continuidade ao projeto denominado “Divulgando a 

Paleontologia na Educação Básica”, encerrado em abril de 2021. No ano de 2020, a pandemia de 

COVID-19 não nos permitiu realizar as visitas às escolas municipais, como era de costume em 

anos anteriores. Desta maneira, reformulamos as atividades e aproveitamos para realizar um 

levantamento das necessidades do Laboratório de Paleontologia (LABPALEO) para a melhoria 

das nossas atividades extensionistas com tecnologias de informação e comunicação com 

possibilidade de realização de atividades remotas. Assim, submetemos um projeto ao Fundo de 

Desenvolvimento Acadêmico (FDA), em conjunto com o Centro de Apoio Científico em 

Desastres (CENACID) e com o Programa PET Geologia. Em outubro, fomos contemplados com 

a aquisição de diversos equipamentos e melhoria de infraestrutura do laboratório, citando como 

exemplos a aquisição de displays acrílicos para transporte e exposição de fósseis, tablets que 

favorecerão a inclusão digital no Ensino Fundamental, para desenvolver atividades online no site 

do LABPALEO ou em jogos e softwares livres previamente instalados. O projeto também foi 

contemplado com uma impressora 3D para produção de réplicas de fósseis a serem usadas nas 

escolas, além da impressão gráfica de tabuleiros e cartas de jogos desenvolvidos no âmbito do 

projeto de extensão. Além do planejamento e da aquisição de materiais, ao longo de 2020, foi 

ministrada palestra em ambiente virtual na 11ª Semana de Arte, Cultura e Literatura Virtual 2020, 

evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, atualmente tendo 695 

visualizações. No âmbito deste projeto, temos a perspectiva de confeccionar novos jogos e 

atividades a serem desenvolvidos nas escolas, bem como a preparação de pequenos vídeos sobre 

o trabalho do paleontólogo e conceitos principais da Paleontologia, para disponibilizar aos 

professores da Educação Básica a fim de serem usados como ferramentas didáticas em sala de 

aula. Este trabalho pode ser desenvolvido de forma remota, enquanto a pandemia de COVID-19 

ainda persistir e as visitas presenciais não puderem ser realizadas. Esperamos que a melhoria da 

infraestrutura do laboratório e a continuidade deste projeto traga novas perspectivas para o 

aprendizado da Paleontologia na Educação Básica, e que consigamos ampliar o número de 

pessoas do nosso público alvo. 
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Este projeto nasceu da experiência obtida durante duas edições de cursos de extensão, também 

denominados “Nivelamento de Matemática para o ensino Superior”. A primeira edição ocorreu 

no ano de 2019 e a segunda foi iniciada em março de 2020 e interrompida devido a pandemia 

ocasionada pela Covid-19, sendo readequada para ser realizada de forma remota em outubro do 

mesmo ano. Para a segunda edição do curso, foi proposto a integração de alunos da Licenciatura 

em Ciência Exatas como ministrantes das aulas, orientados pelas professoras coordenadoras. A 

partir desta experiência de atribuir aos licenciandos o papel de ministrantes das aulas, somado ao 

desafio do ensino remoto, as coordenadoras sentiram a necessidade de insistir na proposta dos 

cursos de forma mais eficaz, tornando-o um projeto e inserindo professores da educação básica 

na equipe para que estes colaborem no planejamento dos conteúdos matemáticos que mais 

necessitam de intervenção, a fim de suavizar as dificuldades apresentadas pelos alunos ao final 

do ensino médio e no início do ensino superior no que diz respeito às disciplinas da área de exatas. 

Neste sentido, o projeto integra alunos do ensino médio dos colégios do município de Palotina e 

Região e alunos ingressantes no ensino superior da UFPR- Setor Palotina e outras instituições da 

região, ofertando cursos de matemática básica com o intuito de aprimorar os conhecimentos de 

matemática destes alunos e minimizar as defasagens apresentadas pelos estudantes no final do 

ensino médio e início do ensino superior. Ao mesmo tempo, proporciona a experiência da 

docência para os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da UFPR- Setor Palotina 

em situações diferentes das vivenciadas nos estágios de docência obrigatórios da licenciatura e a 

troca de saberes dos futuros professores com docentes que atuam na educação básica, que 

auxiliam na identificação dos principais conteúdos matemáticos que precisam ser trabalhados nos 

cursos ofertados no projeto, de modo que haja a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

Tendo em vista que as dificuldades de matemática dos alunos foram somadas aos desafios do 

ensino remoto decorrente da pandemia, o projeto também reaproximou os alunos da UFPR-Setor 

Palotina à universidade, tentando suavizar os obstáculos encontrados pelos estudantes nas 

disciplinas da área de exatas durante o ensino remoto emergencial e proporcionando aos discentes 

ministrantes dos cursos a experiência da docência em uma situação muito diferente da que 

estavam habituados. 
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AÇÕES DOS MONITORES DIGITAIS DO NTE - 2020 

Nº: 20218377 

Autor(es): Giovani Enrrique Coradassi Buff, Ingrid Ellissa Kasprzak, Julia Marina Olimpia 

Menezes Clementino 

Orientador(es): Cintia Miua Maruyama, Eduardo De Paula Kirinus 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Apredizagem, Ensino A Distância (Ead), Tecnologia 

 

O Núcleo de Tecnologia Educacional do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar 

(NTE-CPP-CEM), teve sua criação no final do ano de 2019 com a proposta de inclusão de 

ferramentas de ensino digital tanto para docentes quanto para discentes. Em julho de 2020, o 

NTE-CPP-CEM, começou a funcionar oficialmente com o principal objetivo de melhorar o 

Ensino à Distância (EaD) durante a pandemia do Covid-19, promovendo assim a inclusão das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) no desenvolvimento de 

aprendizagem colaborativa, cooperativa e autônoma. Para o desenvolvimento do NTE-CPP-

CEM, foi necessária a inclusão de monitores digitais visando estender as ações previstas pelo 

Núcleo. Sendo assim, a equipe de monitores objetivou o desenvolvimento de uma série de 

aplicabilidades para auxiliar o uso das TDICs, variando desde criação de imagens, edição de 

material didático a elaboração de material audiovisual. Para concluir os objetivos traçados, a 

metodologia de reuniões semanais baseada em metas de produtos entregues foi aplicada 

envolvendo o uso das TDICs, tais como: UFPR Virtual; Microsoft Teams; Google Classroom; 

OBS Studio; Youtube, além do desenvolvimento de material pedagógico no formato de apostila 

utilizando a linguagem textual programável LaTeX. Como resultados principais deste trabalho 

estão o desenvolvimento de uma apostila pedagógica para alunos, contendo explicações 

detalhadas para o uso do UFPR Virtual; Microsoft Teams; Google Classroom; OBS Studio; 

Youtube. A apostila foi criada dentro da plataforma Overleaf, com a utilização de linguagem em 

LaTeX, objetivando impulsionar o desempenho de alunos em relação ao EaD e que não haja 

dúvidas de como utilizar essas ferramentas digitais, principalmente agora com o ensino remoto. 

Além dessas propostas, durante o período de monitoria, foi elaborado o esboço para a confecção 

do site do NTE-CPP-CEM, onde o principal objetivo é alcançar mais pessoas com o 

compartilhamento de informações relacionadas ao ensino remoto e híbrido. Esperamos que no 

futuro o site seja lançado e contemplado por todos. Ainda há muito trabalho para ser feito dentro 

do NTE, estamos somente começando, esperamos também que mais pessoas conheçam o NTE e 

que possamos crescer ainda mais auxiliando cada vez mais as pessoas em relação ao uso de 

TDICs. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

151 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

MONITORIA DIGITAL NA DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Nº: 20218407 

Autor(es): Flavia Borges Barroso, Francielli Fernandes de Assis, Lara Eduarda Villwock 

Orientador(es): Tiago Venturi 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Formação, Metodologia Científica, Monitoria Digital 

 

Em 2020, em três momentos distintos, acadêmicas de cursos de Ciências Biológicas, Medicina 

Veterinária e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia puderam vivenciar a experiência de 

serem monitores das disciplinas de Metodologia Científica. As disciplinas foram desenvolvidas 

por meio do Ensino Remoto Emergencial da UFPR, as quais serviram de locus formativo para as 

graduandas que participaram do Programa Monitoria Digital. O objetivo da monitoria foi auxiliar 

o docente da disciplina de Metodologia Científica na organização e gestão do ambiente virtual 

Moodle, edição de videaulas e produção de materiais digitais, conferência das atividades 

solicitadas na disciplina e devolvidas pelos alunos. A referida experiência e atividades 

desenvolvidas (de forma remota) permitiu às acadêmicas monitoras a aprendizagem de 

meios/ambientes digitais de aprendizagem e vivenciar o desenvolvimento de estratégis 

formativas. Além disso, as monitoras gerenciaram as atividades/avaliações inseridas no Moodle, 

enviadas pelos alunos matriculados nas disciplinas, registraram em uma planilha todos os 

trabalhos enviados e os não enviados, bem como registraram e informaram a nota atribuída pelo 

docente em cada uma das atividades. Fato que permitiu o desenvolviemento de competências 

relacionadas à organização, comunicação e gerenciamento de atividades, competências essenciais 

ao mundo do trabalho. Outra experiência relevante foi a participação em uma atividade formativa 

oferecida pela CEPEAD, na qual foi possível desenvolver conhecimentos a respeito do 

funcionamento da UFPR virtual, compreensão das opções disponíveis, como estruturar uma 

disciplina na plataforma, a personalizar a página e foi possível aprender também como configurar 

a sala de aula: inserindo ficha 2, guia da disciplina, mapa da disciplina e apresentação do 

professor. Desta forma, considera-se que, além do suporte e apoio ao docente, os foi possível 

desenvolver conhecimentos importantes acerca do Ensino Remoto Emergencial, desenvolverr 

habilidades acerca das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Por fim, considera-

se que a experiência foi positiva, tanto para o docente da disciplina quanto para os acadêmicos 

participantes do Programa de Monitoria Digital da UFPR nas disciplinas de Metodologia 

Científica do Departamento de Educação, Ensino e Ciências do Setor Palotina. 
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OBSERVATÓRIO DO LITORAL PARANAENSE 

Nº: 20218408 

Autor(es): Cristiane da Costa Santos da Silva, Laura Bittencourt Ramos Zimmermann, Paulo 

Eduardo Angelin, Simone Ferreira Naves Angelin, Udson Rodrigues da Silva, Vitoria Caron 

Alves Pinto 

Orientador(es): Rangel Angelotti, Ricardo Rodrigues Monteiro 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Geoprocessamento, Integração Academia-

Comunidade Externa 

 

O Projeto Observatório do Litoral Paranaense (OLP), tem como objetivo organizar e 

disponibilizar via web uma ampla base de dados georreferenciados para o uso multifinalitário nas 

ações de interesse público e privado no litoral paranaense e realizar a difusão das técnicas de uso 

de ferramentas livres de geoprocessamento para o público externo  Mediante o compartilhamento 

da geoinformação sobre o litoral paranaense almeja-se aproximar profissionais das mais variadas 

instituições, com intuito de subsidiar o desenvolvimento de várias ações de interesse público tais 

como a elaboração de relatórios e diagnósticos nos processos democráticos de elaboração dos 

planos diretores e/ou estudos de impactos ambientais e estudos de impacto de vizinhança, entre 

outros.  O projeto compreendeu três etapas: 1) criação da base de geodados; 2) atualização 

permanente dos geodados e 3) divulgação técnico-científica. Foi sendo sponibilizada 

gradualmente uma base georreferenciada das pesquisas e das ações que estão sendo feitas no 

litoral paranaense, de modo que qualquer usuário poderá visualizar nos mapas o que vem sendo 

desenvolvido no lugar onde vive, ou mesmo se esse lugar ainda está desprovido de ações de 

desenvolvimento territorial   Durante a pandemia de COVID-19 o OLP continuou atuando de 

forma remota, focando suas ações no enfrentamento da doença. Destacamos as seguintes ações 

durante esse período: elaboração de 205 mapas de distribuição dos casos e evolução temporal da 

COVID-19 nas escalas Mundo, Brasil, Regional, Paraná e Paranaguá; elaboração de 25 vídeos 

tutorias direcionadas as equipes das secretarias municipais de saúde, visando a capacitação para 

o mapeamento dos casos de COVID-19; parceria com a prefeitura de Paranaguá para mapeamento 

em escala detalhada dos casos e evolução da COVID-19 no munícipio; publicação na revista 

COFINS de um artigo analisando a distribuição do novo coronavírus pelo sul do Brasil. Todos 

esses resultados podem ser consultados no site do projeto. 
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LICENCIAR BIOLOGIA - EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 

CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E MATERIAIS DIDÁTICOS 

PARA A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR. 

Nº: 20218411 

Autor(es): Amanda Maria Garcia de Souza, Isabella Carolina Umeres, Lara Amelia Dreon 

Lohmann 

Orientador(es): Tiago Venturi 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Educação Em Saúde, Formação Docente, Programa Licenciar 

 

O projeto Licenciar Biologia - Educação em Saúde no Ensino de Ciências: construindo estratégias 

metodológicas e materiais didáticos para a Educação Científica Escolar (2ª edição) tem como 

objetivo geral construir propostas teórico-metodológicas e materiais didáticos interdisciplinares 

para a Educação em Saúde, no Ensino de Ciências na escola. E neste sentido, desenvolver 

conhecimentos profissionais docentes que integrem teoria e prática no contexto educacional. A 

Educação em Saúde é um componente integrante da Educação Científica, contudo, via de regra, 

é desenvolvida em contexto escolar a partir de um modelo biomédico normativo e meramente 

informativo. Para superar preceitos tecnicistas, faz-se necessário atuar na formação de 

professores, repensando estratégias e metodologias para esta atividade no contexto educacional, 

além de desenvolver materiais didáticos e propostas de formação continuada de professores em 

exercício. A metodologia que vem sendo utilizada integra teoria e prática no desenvolvimento de 

estratégias metodológicas e na elaboração de materiais didáticos. Atualmente estão sendo 

desenvolvidos um Jogo Educacional Digital sobre temas que envolvem a saúde, como vacinação, 

higiene pessoa, saneamento, bem como a confiabilidade de informações e notícias falsas. 

Também estão sendo desenvolvidos um livro paradidático em formato de história em quadrinho 

e a proposição de curso de formação de professores em formato MOOC (Massive Open Online 

Course). Desta forma, este projeto Licenciar atua na construção de conhecimentos profissionais 

docentes e espera-se que os licenciandos vivenciem o desenvolvimento profissional em 

dimensões: axiológica, relacionada ao objetivo da Educação em Saúde no Ensino de Ciências; 

epistemológica e a forma que se constrói conhecimento em saúde no contexto escolar e; 

metodológica, buscando estratégias de ensino-aprendizagem que contribuam para a alfabetização 

científica quando se trata de Educação em Saúde na escola básica. 
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METODOLOGIAS ATIVAS EM TEMPOS DE ENSINO REMOTO 

Nº: 20218465 

Autor(es): Brenda Porto Lipski, Lucas Feretti Ortega da Costa 

Orientador(es): Luiz Everson Da Silva 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Palavras-chave: Ensino De Ciências, Ensino Remoto, Gamificação 

 

O presente resumo apresenta metodologias ativas e descreve ações em docência compartilhada 

por discentes do Curso de Ciências da UFPR Setor Litoral, integrantes do Projeto de Iniciação à 

Docência (PIBID). As ações objetivaram motivar uma maior participação do estudante, através 

do uso da gamificação que consiste na utilização dos elementos de design de jogos no ambiente 

de aprendizagem para engajar, motivar e melhorar o desempenho dos estudantes. Os sujeitos 

participantes são da rede estadual de ensino do Paraná, matriculados no 6º ano do Ensino 

fundamental, na cidade de Matinhos. A partir do planejamento de aula proposto, observou-se um 

aumento no número de interações entre os alunos. Esta experiência foi vivenciada através da 

docência compartilhada, com o intuito de somar ideias e elaborar estratégias que permitissem a 

participação dos estudantes. Optou-se pela utilização de plataformas gratuitas que possibilitassem 

ao estudante vivenciar outras situações de aprendizagem, por meio de uma gamificação, 

proporcionando um maior dinamismo durante a aula online. Inicialmente os bolsistas elaboraram 

um Plano de Trabalho Docente (PTD), posteriormente implementaram as aulas através do Google 

Meet. As ações ocorreram de março a julho de 2021 com 20 estudantes do Colégio Estadual 

Gabriel de Lara em 10 encontros semanais, no qual nos 15 minutos finais de cada aula, utilizava-

se as plataformas do Worldwall e Kahoot para desenvolver as ações de gamificação e fixação dos 

conteúdos. A utilização das plataformas de gamificação, além da docência compartilhada, 

propiciaram a participação ativa de um número maior de estudantes. A turma, onde ocorreu a 

implementação, têm 20 (100%) estudantes frequentando as aulas pelo Google Meet, todavia 

tínhamos a média de cinco estudantes (25%) que interagiam por voz ou chat, esse número de 

participações aumentou para 100% estudantes presentes durante a aula do dia com o uso da 

ferramenta de gamificação. A docência compartilhada aliada aos aplicativos de gamificação, 

tornaram as aulas online mais dinâmicas, com participação ativa de todos os envolvidos. 
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FAKE NEWS E O COMBATE À DESINFORMAÇÃO NA ERA DIGITAL 

Nº: 20218563 

Autor(es): Giovanna Maria Nunes Carneiro, Lucas de Oliveira da Silva, Vinicius Gurski Ferraz 

Orientador(es): Everton Bedin 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Palavras-chave: Ensino De Química, Fake News, Pibid/Química 

 

Com a sociedade cada vez mais tecnológica e com as pessoas se inserindo mais cedo no mundo 

virtual, o acesso à informação tende a se tornar mais fácil na era digital. Porém, cada vez mais 

pessoas acreditam na primeira notícia que leem e não buscam outras fontes, a fim de averiguar a 

essência e a veracidade da mesma. Em 2019, o Brasil foi eleito pela Avaaz (plataforma de 

mobilização online) o país que mais crê em Fake News no mundo, com 62% da população já 

tendo acreditado em alguma notícia falsa. Em 2020, com a chegada da pandemia, esse percentual 

aumentou em 10%, agora com 73% dos brasileiros já tendo acreditado em alguma notícia 

duvidosa. Ao analisar esses dados, e considerando o momento pandêmico de alta circulação de 

falsas informações, um grupo de alunos do Subprojeto Pibid/Química da UFPR optou em dialogar 

com alunos do 3º ano do Ensino Médio sobre o combate à desinformação; logo, a atividade visou 

conscientizar os sujeitos a respeito dos problemas que as Fake News podem trazer, incentivando-

os a combater a desinformação por meio da divulgação científica via elaboração de cartazes 

virtuais. Nesse linear, o trabalho foi desenvolvido em duas etapas: planejamento e organização da 

aula e realização de um debate e preparo de cartazes de conscientização sobre Fake News. Para 

tanto, a aula foi dividida em 3 partes, considerando que o cerne foi o vídeo do químico autodidata 

que rolou nos diferentes grupos de WhatsApp no início da pandemia causada pelo COVID-19. A 

1ª parte se caracterizou pelo entendimento sobre o que é abordado no vídeo e como é abordado; 

a 2ª parte se respaldou na ciência, enfatizando a necessidade de ouvir especialistas que estudam 

o assunto; e, a 3ª parte, perante reflexão, se fundamentou na elaboração de cartazes para a 

divulgação científica sobre o tema e outros assuntos afins; os cartazes foram feitos no Canva por 

oferecer diferentes opções de formatação. Para realizar a divulgação cientifica, fez-se uso do perfil 

criado no Instagram para as ações do Subprojeto no colégio. Ao término, pode-se afirmar que os 

alunos foram bem participativos, dialogando, tirando dúvidas e buscando fazer o melhor cartaz 

possível. O aprendizado ficou evidente, pois, além do diálogo crítico e rico em sala de aula, 

munido de relatos e de vivências, os cartazes apresentaram conteúdos informativos. Portanto, a 

aplicação foi importante para a formação crítica e científica dos alunos, uma vez que eles 

entenderam o porquê de buscar melhores fontes de informação e onde buscá-las antes de 

disseminar a informação. 
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AS AÇÕES DOS ESTUDANTES NO PROJETO DE FORMAÇÃO EXTRA 

CURRICULAR ATRAVÉS DO USO DA PLATAFORMA ARDUINO 

Nº: 20218600 

Autor(es): Alessandro Razzolini Lovera, Amanda Bueno Coutinho, Ana Rita Linhares, Felipe 

Brasil Felicio, Gerson Cesar Grobe de Miranda 

Orientador(es): Emerson Joucoski 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Arduino, Prototipagem Eletrônica, Ufpr Virtual 

 

O projeto inicialmente, antes da pandemia, trabalharia de forma presencial nas escolas do litoral 

do Paraná usando a prototipagem eletrônica como ferramenta para o desenvolvimento das 

habilidades lógico-matemáticas e mãos-na-massa. Os estudantes aprenderiam a lógica de 

programação e os conceitos fundamentais da Física envolvida nos dispositivos. Contudo, com a 

pandemia isso se alterou e durante os meses de junho e julho de 2020 foram realizadas ações de 

treinamento e capacitação aos estudantes Licenciar do projeto “A formação extra curricular 

através do uso da plataforma Arduino”, e também a outros estudantes e professores envolvidos 

com o projeto, de forma não presencial (remota), isto é, através de videoconferências. 

Negociamos com a CIPEAD para ofertarmos um curso de atividades formativas à toda 

comunidade da UFPR (site do curso: https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=10760). 

Antes do curso ser ofertado à comunidade da UFPR os estudantes envolvidos no projeto 

aprenderam a mexer virtualmente com os materiais de prototipagem eletrônica (plataforma 

TinkerCad), leram textos sobre Ciência Cidadã (Citizen Science), fabmakers, hackerspaces e 

ciência aberta. Parte da capacitação foi ofertada pelo coordenador do projeto, prof. Emerson 

Joucoski, através de videoconferência em apoio com outros professores da rede pública de ensino 

envolvidos no projeto. Além disso, eles assistiram os vídeos tutoriais do CIPEAD da UFPR, que 

ensinavam a mexer na UFPR Virtual, e foram responsáveis pela montagem de todo o curso na 

UFPR Virtual. Participaram sete estudantes da UFPR, dois professores da rede pública (Gerson 

Cesar Grobe e Marcel Cunha) de ensino e o coordenador do projeto e 45 pessoas da comunidade 

da UFPR. Todos os participantes receberam certificados com a carga horária desenvolvida. 
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XADREZ E ESPORTES DA MENTE 

Nº: 20218605 

Autor(es): Alessandro Razzolini Lovera, Arthur de La Iglesia Rodrigues, Bruna Matioski, 

Bruno Soares Budke, Deyse Carvalho da Silva, Felipe Deola Rodrigues, Luana Zatoni Valdir, 

Natan Jose da Silva, Ricardo Aparecido Albano Lopes, Valeria Mendes do Espirito Santo, V 

Orientador(es): Emerson Joucoski, Evaldo Jose Ferreira Ribeiro Junior 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Damas, Ufpr Virtual, Xadrez 

 

Nosso objetivo no projeto “Xadrez e Esportes da Mente” é democratizar a educação criando 

oportunidades de inclusão para todos aqueles que têm acesso reduzido ao conhecimento, através 

de oferta de atividades com o Xadrez, Damas e demais Esportes da Mente para a comunidade 

interna e externa da universidade Federal do Paraná Setor Litoral. Com isso se almeja: Divulgar 

conhecimentos dos fundamentos do jogo de Xadrez e demais esportes da mente; Contribuir com 

a troca de experiências e conhecimentos de participantes e do público; Divulgar o conhecimento 

de diversas formas; Sociabilizar a população do litoral do Paraná; Despertar o interesse de 

crianças e jovens para o pensamento crítico; Incentivar atividades interdisciplinares e 

multidisciplinares; Questionar problemas locais da comunidade externa; Estimular a busca por 

soluções das problemáticas do litoral do Paraná; Promover interação entre pesquisadores e a 

comunidade em geral; Estimular as funções cognitivas; Divulgar os Esportes da Mente; Promover 

questões ligadas ao meio ambiente. Promover reflexões sobre temáticas variadas vinculadas ao 

ensino, pesquisa, ciência, tecnologia, inovação e esportes de rendimento; Estimular a inclusão; e 

favorecer a formação humanística de cidadãos críticos. Dentro das ações previstas, ofertamos 

atividades nas Oficinas, com os esportes da mente, articulando noções matemáticas básicas e de 

raciocínio lógico e abstrato, onde os alunos da UFPR e a comunidade externa deverão analisar, 

avaliar, enfrentar problemas, tomar decisões e ter raciocínio crítico. Para alcançarmos os objetivos 

entramos em contato com o CIPEAD da UFPR para ofertar dois cursos virtuais “Jogo de Xadrez” 

e “Jogo de Damas”. Ambos foram ofertados à comunidade interna da UFPR e contou com a 

participação de 86 pessoas no Xadrez e 11 pessoas nas Damas, nove bolsistas, três professores 

externos a UFPR e dois professores da UFPR Setor Litoral. Três bolsistas trabalharam nas 

ilustrações e designs dos cursos e os outros seis atuaram em ambos os cursos, esses também foram 

os responsáveis pela construção de ambos os cursos na UFPR Virtual. Eles aprenderam as noções 

básicas da UFPR Virtual através dos vídeos disponíveis pela CIPEAD no seu canal do YouTube. 

Os professores externos e da UFPR realizaram um curso de capacitação sobre o Xadrez e a 

Damas. 
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A FORMAÇÃO EXTRACURRICULAR ATRAVÉS DO USO DA PROTOTIPAGEM 

ELETRÔNICA COM A PLATAFORMA ARDUINO 

Nº: 20218608 

Autor(es): Bruna Manoela da Silva Conceicao, Eliane Sarraff 

Orientador(es): Emerson Joucoski, Rodrigo Arantes Reis 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Arduino, Mulheres Nas Ciências, Prototipagem Eletrônica 

 

No projeto de extensão “A formação extracurricular através do uso da prototipagem eletrônica 

com a plataforma Arduino” o objetivo é desenvolver e estimular nas meninas da Educação Básica 

envolvidas no projeto o interesse pelas atividades lúdicas e científicas “mãos na massa” (hands-

on) propiciadas pela prototipagem com Arduino que integram dinâmicas da Ciência, da Arte e da 

Cultura para que busquem atuar em carreiras das Ciências Exatas, Engenharias e Computação no 

Brasil. Objetivamos ainda promover junto às meninas envolvidas o aprendizado dos conceitos da 

Física, da Matemática e da Linguagem Computacional; estimular nas estudantes envolvidas a 

integração entre ensino-pesquisa-extensão através de atividades de ensino-aprendizagem e de 

difusão científica e cultural; possibilitar às estudantes das graduações envolvidas o aprendizado 

das recodificações e das transposições didáticas da linguagem especializada para a linguagem não 

especializada, com o objetivo de transformar o conteúdo acessível (simples e divertido) aos 

estudantes das escolas e ao público em geral; propiciar ao público-alvo a desmistificação dos 

preconceitos científicos e dos conteúdos científicos aprendidos pelos sujeitos ao longo de suas 

vidas escolares. Estão programadas diversas atividades de aprendizado com os componentes 

Arduino, sendo que de início serão realizados minicursos básicos sobre a prototipagem para 

depois serem oportunizadas atividades externas para que as ideias e protótipos possam ser 

aprendidos, construídos e repassados pelos(as) professores(as) aos(as) estudantes das escolas 

públicas. O projeto faz parte de outro projeto do CNPq com o mesmo nome que se iniciou em 

01/07/2021 e conta com a participação de cinco professores da rede pública de ensino (com bolsa 

ATP-A pelo CNPq), 15 estudantes bolsistas IC Júnior (bolsa CNPq), três bolsistas IC (bolsa 

CNPq), um bolsista UFPR (bolsa pela PRPPG), uma estudante do ensino médio voluntária, três 

bolsistas Licenciar (UFPR) e duas bolsistas de extensão (UFPR). Essas duas últimas bolsistas são 

as envolvidas no presente projeto. O projeto iniciado em 01/07/2021 engloba todas as atividades 

do presente projeto de extensão e tem com o finalidade promover projetos que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, por meio 

do estímulo à participação e à formação de meninas e mulheres para as carreiras de ciências 

exatas, engenharias e computação. 
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MONITORIA NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I NO PERÍODO 

ESPECIAL 

Nº: 20218653 

Autor(es): Amanda Bernardelli da Silva, Daniella Ancay Lopes, Julia Rahal de Camargo 

Orientador(es): Jose Vinicius Bolognesi Maciel, Thays Regina Ferreira Da Costa 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Educação A Distância, Estágio Clínico, Infecções Por Coronavírus 

 

O Estágio Supervisionado 1 (ES1) do curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) acontece regularmente no segundo período, onde os alunos visualizam os atendimentos 

realizados pelos alunos do último período na Clínica Integrada. Com as universidades fechadas 

desde março, e pensando que no momento do retorno das aulas presenciais a prioridade será 

reduzir o número de alunos dentro da clínica para diminuir a aglomeração, viu- se a necessidade 

de realizar um planejamento e solicitar ao colegiado da UFPR a aprovação do ES1 de forma 

remota. Embora se preze pelo ensino presencial no curso de Odontologia, entende que no atual 

momento que estamos vivendo, algumas disciplinas poderiam ser ofertadas à distância, sendo 

assim, a disciplina ocorreu no período de 13 de julho a 4 de setembro de 2020 de maneira remota. 

O objetivo foi trazer os conteúdos práticos que eles observariam na clínica para a forma online, 

sem prejuízo no aprendizado. Para isso, foi usada a plataforma Moodle da UFPR, onde os 

conteúdos foram divididos em módulos que continham: textos de apoio (baseados em artigos 

científicos e livros), vídeos dos procedimentos clínicos (disponibilizados na plataforma do 

Youtube) e atividades a serem realizadas sobre os temas. Ao final foram 7 módulos com 14 temas 

diferentes que foram desde o código de ética até cirurgias. A avaliação dos alunos foi realizada 

através da composição de um relatório ou uma atividade (como palavras cruzadas, questionário 

ou caça palavras) referente a cada tema. Observou-se durante a correção dos relatórios e das 

atividades que o nível de aprendizado foi ótimo. Os textos de apoio e os vídeos se 

complementaram e permitiram que eles entendessem o procedimento, mesmo sem nunca ter 

acompanhado nenhum deles presencialmente. Junto a perspectiva externa dos professores e 

monitores, os próprios alunos relataram que puderam aprender muito através do ensino a distância 

pois tiveram o contato com vários procedimentos que, talvez, na clínica não tivessem a 

oportunidade de observar de forma tão detalhada ou o processo completo. Além disso, com o 

ensino remoto conseguimos também driblar algumas reclamações comuns na disciplina 

presencial, como o fato de os alunos acompanharem outros graduandos que, algumas vezes, não 

tinham paciência para explicar o que estavam fazendo ou que fazem o mesmo tipo de 

procedimento toda semana. Desse modo, podemos perceber que o ensino remoto conseguiu 

abordar os conteúdos de uma forma diferente e proveitosa, despertando o interesse e a curiosidade 

dos alunos que cursaram em relação a Odontologia. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O TRABALHO DOCENTE NAS CIÊNCIAS 

EXATAS NOS COLÉGIOS ESTADUAIS NA REGIÃO DE PONTAL DO PARANÁ NO 

CONTEXTO DE PANDEMIA 

Nº: 20218709 

Autor(es): Arthur Rothenberger, Gabriely Felipe da Silva, Guilherme Sippel Machado 

Orientador(es): Eliane Do Rocio Alberti 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Condições Do Trabalho Docente, Ensino De Qualidade, Valorização Dos 

Profissionais Do Magistério 

 

Este resumo é um desdobramento da pesquisa “Trabalho e Formação Docente: fatores que 

interferem a natureza do trabalho pedagógico, nas áreas das ciências exatas, nos colégios estaduais 

de Pontal do Paraná” que está sendo realizada em atividades vinculadas ao curso de Licenciatura 

em Ciências Exatas do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar, da Universidade 

Federal do Paraná.  A metodologia de pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa com aplicação 

de questionário direcionado aos professores para coleta de dados em colégios prioritariamente da 

região de Pontal do Paraná, com o objetivo de apurar a formação, qualificação, condições de 

trabalho, estabilidade, vínculo profissional, valorização salarial, carreira docente, jornada de 

trabalho, motivação para o trabalho e relação professor versus alunos. Devido ao contexto de 

pandemia de COVID-19, o questionário foi aplicado por via remota aos docentes, utilizando-se 

aplicativo de formulário on-line para estruturação das questões e distribuição aos docentes. Foram 

obtidas nove respostas completas aos formulários. De acordo com os resultados obtidos até o 

momento, foi possível constatar que 80% dos professores possuem formação nas áreas das 

ciências exatas (física, matemática e química) e ingresso na carreira via processo seletivo 

simplificado (PSS – modalidade de contratação instituída pela Secretaria de Educação do Estado 

do Paraná), sendo apenas 20% por meio de concurso público, indicando uma defasagem na 

contratação de professores efetivos, que de certo modo contribui com a precarização do trabalho 

do docente e a qualidade de ensino. Ainda, todos afirmam diversificar as estratégias de ensino 

com o uso de tecnologias de informação e comunicação, mapa conceitual, slides, plataforma 

virtual, experimentos, e, outros, conseguindo assim obter melhor rendimento dos alunos no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. No entanto, de um modo geral, os 

professores relatam cansaço físico e mental, falta de motivação para o trabalho, turmas lotadas, 

estruturas física e didática precárias, falta de segurança e pouca valorização. Portanto, faz-se 

necessário a instituição de políticas públicas condizentes com a carreira do magistério que busque 

definir e alcançar um padrão nacional mínimo de qualidade do ensino e valorização dos 

profissionais da Educação, conforme assegurado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n. º 9394 de 1996. 
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ATELIER CIENTÍFICO: EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS NA EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 

Nº: 20218745 

Autor(es): Ana Paula Carvalho do Carmo, Elaine Mayara Reis da Silva, Murilo Henrique 

Abreu da Silva 

Orientador(es): Robson Simplicio De Sousa 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Ciências Exatas, Educação Em Ciências, Experiências Estéticas 

 

O presente projeto teve como objetivo geral promover a articulação entre estética e ciências exatas 

na Educação Básica por meio da produção no contexto escolar e universitário de objetos estéticos 

que possibilitassem a compreensão sócio-histórico-filosófica das Ciências Exatas como produção 

humana. A articulação inicial se deu pelo encontro entre as habilitações em Física, Matemática 

em Química do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da UFPR Setor Palotina participantes 

desta proposta Licenciar. Junto com o coordenador da proposta, esses alunos constituíram o 

Atelier Científico, espaço coletivo destinado ao estudo, criação e planejamento de experiências 

estéticas em Ciências. O trabalho com o Atelier Científico foi realizado inicialmente com 2 

bolsistas e, posteriormente, com 3, contemplando as três áreas inicialmente pensadas para o 

projeto - Química, Física e Matemática. Podemos destacar duas atividades centrais do Atelier 

Científico no ano de 2020. O primeiro foi o 1º Minicurso do Atelier Científico: Experiências 

Estética na Educação em Ciências. Foi um curso que contou com a participação de diversos 

professores da Educação Superior (UFTM, USP, UFFS, UESPAR, UFGD). Eles trataram sobre 

suas perspectivas de articulação entre arte e ciências. O minicurso foi direcionado aos alunos do 

curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Setor Palotina. A segunda grande ação foi a 

Exposição Fotográfica Virtual "Viver em Ciências: Um Ciclo Estético da Vida" pensada e 

organizada também virtualmente. Esta Exposição foi construída da plataforma Artsteps, gratuita 

e de acesso a qualquer pessoa que queira acessá-la. Ela foi divulgada nas redes sociais como 

Facebook, Instagram (https://www.instagram.com/ateliercientifico/) e no site na UFPR 

(https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/exposicao-fotografica-virtual-viver-em-ciencias-um-

ciclo-estetico-da-vida/). Atualmente, a Exposição Virtual conta com mais de 1130 acessos. Para 

os integrantes do projeto, ele proporcionou a compreensão do que é ser educador no ensino de 

ciências e que através do perceber e interpretar possibilidades de relação entre artes e ciências, 

aguça-se a busca por “viver as ciências” com atitude estética. Isto possibilita pensarmos em 

alternativas para fomentar uma educação estética para o sensível na Educação em Ciências. 
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VIOLÊNCIA NOTA ZERO: PROMOÇÃO DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

SAUDÁVEIS 

Nº: 20218772 

Autor(es): Dayse Lorrane Goncalves Alves, Eduarda Pinheiro dos Santos da Cruz, Erick da 

Silva Santos, Gabrieli Kmiecik, Karianny Aparecida Gerotto Del Mouro, Lidiane Rozendo 

Fernandes dos Santos, Maria Alice Correa Raabe, Mikaely Pereira dos Santos, Raphaely Silva 

A 

Orientador(es): Ana Carina Stelko Pereira, Loriane Trombini Frick 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Bullying, Direitos Humanos, Violência 

 

É um sonho antigo que os problemas sociais não envolvam mais a violência entre as pessoas. 

Enquanto sociedade, os gastos com sistemas de segurança, com a remediação dos efeitos físicos 

e psicológicos da violência e a perda de capital humano são imensas. Sem dúvida, a busca desse 

sonho deve ocorrer em todos os âmbitos, sendo o ambiente escolar, um contexto primordial. Nesse 

sentido, o projeto "Violência Nota Zero: promoção de relações interpessoais saudáveis" realizou 

em 2020 e 2021 diversos materiais audiovisuais para a prevenção do bullying, promoção dos 

Direitos Humanos e da cultura de paz em um esforço conjunto com o projeto "Convivência ética: 

promovendo relações sociais saudáveis entre adolescentes e jovens". Estes materiais foram 

construídos e disponibilizados no instagram e facebook do Observatório.Xará, por meio de uma 

equipe multidisciplinar com cerca de 18 alunos de graduação, uma aluna de pós-graduação e cinco 

docentes. As decisões do projeto são sempre realizadas coletivamente pela equipe, de modo a se 

desenvolver o protagonismo discente e se ter um ambiente produtivo e inovador. Estes materiais 

foram elaborados de maneira a serem o mais acessíveis possível, defendendo a valorização social 

da diversidade humana e englobaram artposts e vídeos, que foram organizados nas seguintes 

categorias: 1) Xará Indica, o qual sugere filmes, livros, curta-metragem, eventos, dentre outros, 

2) Sobre nós, o qual conta um pouco sobre a equipe do Observatório, 3) Pesquisas, que explicam 

de modo didático resultados de estudos realizados no Observatório, 4) Dilemas Xará, que 

apresentam dilemas morais a serem discutidos nas redes sociais e 5) Frentes de ação que convida 

pessoas a participarem de ações do grupo Xará. Houve cerca de 120 publicações e há 550 

seguidores no Instagram. Os comentários às publicações e diálogos informais com representantes 

da comunidade escolar têm sido considerados no momento da elaboração dos materiais de modo 

a se ter interação dialógica. O conteúdo dos materiais se baseia em resultados de estudos 

científicos. Espera-se expandir as ações do projeto por meio de realização de Lives junto a alunos 

e docentes de escolas e aplicação de um curso de 60 horas via UFPR aberta. 
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LUGARES DA INFÂNCIA: A ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO SÓCIO-

HISTÓRICO-CULTURAL 

Nº: 20218811 

Autor(es): Jeniffer Maiara Krul 

Orientador(es): Eliane Do Rocio Alberti 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONOGRAFIAS/TCC 

Palavras-chave: Escola, Formação Docente, Relações Afetivas 

 

A escola é uma das instâncias que permite a interação da criança fora do ambiente familiar, por 

meio da sociabilidade construída diariamente com todos os envolvidos no processo educativo. 

Com base nisso, este trabalho teve como objetivo analisar como as crianças se apropriam do 

espaço escola e compreender a formação de laços afetivos nesse lugar, apresentando uma análise 

da percepção infantil dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental de uma escola pública 

situada na Região Metropolitana de Curitiba. A base teórica deste trabalho foi Tuan (2013), 

Almeida (2008), Wallon (1968), Vygotsky (2007), Oliveira (2008), e outros. A metodologia de 

pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa por meio de uma pesquisa bibliográfica, sobre 

infância, desenvolvimento infantil, lugar e afetividade e, posteriormente com observações em sala 

de aula e aplicação de desenhos comentados para os alunos de uma escola pública municipal da 

região metropolitana de Curitiba, que oferece classes do primeiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental I, a fim de averiguar a percepção que os alunos têm sobre a apropriação do espaço 

escolar. De acordo com os resultados obtidos percebeu-se que existia uma relação de afetividade 

com o espaço, mas não com o espaço da escola, mas sim, com os espaços de convivência. Nos 

desenhos, a afetividade apresentou-se na interação das crianças com seus pares, nos espaços das 

escolas, em situações de aprendizado e brincadeiras. Diante disso, constatou-se que há 

necessidade de inovar nas metodologias de ensino, pensando na formação dos professores, no 

arranjo e nas configurações espaciais do espaço-escola, entendendo este como um espaço que 

deve incentivar a busca pelo saber, ampliando suas experiências, bem como possibilitar a 

construção de sujeitos críticos que compreendem seu papel nas relações sociais. 
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ENSINO REMOTO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO PARANÁ EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

Nº: 20218815 

Autor(es): Adilton Angelo Batista Junior, Luana Portela, Luisa de Almeida Fernandes, Luiza 

Breis, Thainara Rocha do Nascimento 

Orientador(es): Liliani Marilia Tiepolo 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Covid-19, Educação Pública, Ensino Básico 

 

Esse trabalho teve como intuito refletir e analisar a prática da modalidade de ensino remoto (ER) 

implementada no sistema de educação básica do estado do Paraná a partir da emergência da 

pandemia de COVID-19 e dos atores envolvidos no processo. As mudanças sanitárias exigiram 

rápidas adaptações por parte das instituições de ensino e da comunidade escolar, notadamente das 

professoras e professores, mães, pais e estudantes. Para chegarmos a estes, foi disponibilizado um 

questionário virtual utilizando uma pauta de questões, considerando o acesso a equipamentos e 

internet, participação da comunidade escolar, rotina diária, problemas, vantagens e desvantagens 

do ER, saúde mental dos envolvidos e investimentos por parte do Estado. Buscou-se responder a 

questão: como foi a implementação da modalidade não presencial de ensino na comunidade 

escolar? A partir do levantamento deste problema, o objetivo deste trabalho foi tecer reflexões 

sobre esta modalidade de ensino, seus limites e potencialidades, bem como traçar um breve e 

preliminar diagnóstico a partir das percepções levantadas. Ao todo foram entrevistadas nove 

mães, dois pais, quatro estudantes e 14 professores, sendo quatro oriundos do campo e 25 de 

escolas urbanas, somando um total de 29 entrevistas coletadas entre julho de 2020 à setembro de 

2020.  Os resultados obtidos demonstram que o modo de inserção do ensino remoto analisado no 

presente contexto apresenta equívocos e dificuldades demonstrado pela exclusão de grande parte 

do público, além de sobrecarregar todos os envolvidos e agravar a saúde mental de todos os 

envolvidos. Também foi perceptível que houve um forte agravamento quando consideradas as 

escolas do campo, onde todo o processo foi dificultado devido a realidade e os contextos 

singulares destas escolas e suas comunidades.Portanto, o ensino remoto desfalcou principalmente 

a humanização do processo de aprendizagem, pois não proporcionou trocas efetivas entre os 

estudantes, não devendo ser considerada uma modalidade inclusiva. A falta de qualidade na 

interação fez com que os questionamentos dos estudantes não fossem devidamente sanados, bem 

como a participação foi prejudicada - causando um ciclo de desmotivação. Além destas questões, 

a saúde mental foi afetada em todos os atores desse processo, pois há carência de sentido nos 

protocolos virtuais considerando o modo como foram implantados. 
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Com o avanço da pandemia e com o objetivo de manter a saúde e a segurança populacional, as 

instituições educacionais interromperam o ensino presencial e adotaram o ensino remoto 

emergencial. Com esse novo método, novos debates surgiram sobre o ensino à distância, sendo 

assim o presente trabalho tem como finalidade apresentar as vantagens, desvantagens, limitações, 

mudanças e adaptações do ensino remoto observadas pela monitora e pelos discentes da disciplina 

de Microbiologia Agrícola (AL016) durante o Programa de Iniciação à Docência (PID). Para a 

coleta das informações foi desenvolvido um questionário direcionado aos discentes da disciplina. 

Em relação as desvantagens, as mais citadas foram a ausência de aulas práticas em laboratórios 

(97,9%), a falta de contato com a professora e os colegas (72,9%) e a falta de ânimo e motivação 

durante a disciplina por parte dos alunos (45,8%). O acesso a equipamentos (computador, celular 

etc.) e a internet para acompanhar as aulas também foram pontos importantes de discussão, pois 

16,7% dos alunos relataram não terem equipamentos de boa qualidade e 4,2% dos alunos 

mencionaram a falta e/ou dificuldade de acesso a uma rede de internet de boa qualidade. Além 

desses fatores, os alunos citaram que foram prejudicados devido a dificuldade em organizar sua 

rotina de estudo, problemas psicológicos, como a ansiedade e falta de um ambiente calmo para 

estudar. Em relação as vantagens, as mais citadas foram: o acesso as gravações das aulas ao vivo 

(95,8%), a possibilidade de realizar as atividades nos horários e local mais confortável para cada 

um (95,8%), pausar e voltar a gravação da aula caso tenha perdido alguma informação (93,8%), 

menor despesa com ônibus e gasolina (56,3%), otimização do tempo que seria utilizado para se 

locomover até a universidade (31,3%). Em relação ao comparativo entre ensino remoto e 

presencial, o ensino remoto se destacou nos seguintes aspectos: melhor desempenho por parte dos 

alunos (nota) (79,5%), facilidade de acesso (86,2%), autonomia em relação aos estudos (88,2%) 

e menor vontade de estudar por parte dos alunos (70,5%). Já o ensino presencial se destacou por 

apresentar melhor interação com o professor (95,9%), melhor aprendizado por parte dos alunos 

(80,7%), exige mais tempo (51%), exige mais esforço (55,7%), melhor qualidade de aula (79,2%) 

e melhor ambiente para estudo (71,4%). A identificação das dificuldades encontradas pelos alunos 

é muito importante para visualizar o que pode ser melhorado na disciplina tanto no ensino 

presencial ou remoto. 
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O período de ensino remoto é desafiador para todos. Professores e alunos encontraram inúmeros 

contratempos de todos os lados. Até mesmo com a internet, principal meio de comunicação e 

primordial para o ensino remoto, onde para alguns alunos de microbiologia residentes do meio 

rural, as oscilações frequentes de rede tornam-se um problema. Estes contratempos influenciaram 

diretamente no aprendizado dos alunos. Da mesma forma, as disciplinas que possuem aulas 

práticas encontram maiores adversidades que outras disciplinas em que o conteúdo é teórico. É 

muito comum perceber que os alunos e professores, têm dificuldade de se adaptar ao ensino 

remoto, pois este período ocasiona em uma demanda maior por envolvimento de ambas as partes, 

onde a atenção do aluno se encontra dividida entre a aula e as diversas distrações presentes dentro 

da sua casa. Bem como as atividades práticas que são imprescindíveis e tendem a se tornarem 

incompletas devido à dificuldade em suprir essas horas de conhecimento prático adquirido nos 

laboratórios e adaptá-los para o ambiente virtual, uma vez que estamos enfrentando um período 

recluso. Em alguns casos é possível realizar algumas atividades práticas que consigam prender a 

atenção do aluno e fixar o conteúdo. Entretanto, no caso da microbiologia agrícola percebemos 

que os materiais necessários para visualização e realização das práticas, como a utilização de 

microscópios, placas de Petri, pipetas e entre outros, não são de fácil acesso por parte dos alunos, 

reprimindo o alcance do processo de aprendizagem e fazendo com que os alunos trabalhem com 

imagens de experimentos já realizados ocasionando em um aprendizado baseado em suposições. 

Em consequência das atividades práticas auxiliarem na fixação de conteúdo, entendemos que as 

ausências das mesmas ocasionam em uma dificuldade por parte do aluno em relacionar os 

conteúdos aprendidos no período remoto e unicamente teórico, com a sua realidade, gerando uma 

insegurança profissional devido a essa insuficiência de conexão e aplicabilidade desses assuntos. 
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Este trabalho é fruto da produção de espaço de reflexão e análise crítica sobre a arte, dança e 

futebol para educação em contextos de vulnerabilidade social. Foram desenvolvidos estudos sobre 

metodologia do ensino da dança e do futebol em comunidades sociais, com o fim de contribuir 

nas ações do projeto Jogando juntos para a comunidade da ONG Futebol de Rua. As atividades 

foram desenvolvidas através de lives, plataforma teams, WhatsApp, etc. Estes encontros virtuais, 

portanto, instigaram revisão de literatura, nomeadamente para a discussão de metodologias de 

ensino do futebol, dança, expressão corporal, violência e exclusão, bem como para futura 

organização de eventos de extensão nas temáticas Futebol e violência, Dança e Educação. As 

atividades de extensão deste projeto foram desenvolvidas de acordo com os interesses da 

população, nomeadamente a periférica. Entre as atividades desenvolvidas, o HIP-HOP teve a 

finalidade de compreender a cultura e a expressão corporal na periferia, enquanto as atividades 

de futebol estiveram centradas em metodologias alternativas, tais como jogos e brincadeiras, com 

o intuito de prevenção do uso e abuso de substâncias psicoativas. A metodologia do trabalho 

consiste em aplicar esses jogos na perspectiva de Brotto (2001) e Soler (2002) que buscam a 

solidariedade e necessidade de desenvolver-se em grupo, cujo objetivo é a participação coletiva. 

Deste modo, ao oportunizar diálogo com ações socioeducativas, entende-se que, na medida em 

que socializa e disponibiliza conhecimento, estreita-se a relação entre a universidade e sociedade, 

favorecendo a inter-relação entre distintas áreas humanas tais como Educação, Esportes, 

Educação Física, Artes, etc. Estas atividades impactam positivamente na formação cidadã. 

Espera-se que esta aproximação consolide, no projeto, a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, 

instigando à reflexão crítica, a emancipação teórica e prática dos estudantes. Deste modo entende-

se que os jovens da comunidade e os alunos poderão se situar historicamente na sociedade e como 

parte dela, identificando-se culturalmente com a comunidade, relacionando a própria formação, 

aos possíveis problemas que terão de enfrentar e, assim, fortalecer a responsabilidade social e 

desenvolvimento da criatividade na dança, no futebol, enquanto formas de expressão da cultura e 

do corpo, ou quaisquer outras atividades que forem exercer no futuro. 
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Esse Projeto de Extensão foi pensado para atender várias demandas de grande importância para a 

popularização da Ciência, em especial da Química. Desmistificar a Química, exibindo toda a sua 

beleza e mostrar a importância da Química nas nossas vidas, no dia a dia de todos nós e de todos 

os seres vivos, é um caminho que direciona naturalmente as ações da comunidade para a 

preservação do meio ambiente. A Química é uma ciência intrinsecamente experimental, onde o 

conhecimento é gerado a partir da observação, coleta e interpretação dos resultados de acordo 

com as condições de uma determinada reação. Em Química Orgânica não é diferente, por meio 

de experimentos diversos o estudante pode utilizar da observação para estabelecer uma relação 

com a estrutura de uma determinada substância e, assim, formular suas hipóteses a fim de entender 

o comportamento químico das mais diversas substâncias, ou seja, a experimentação é uma etapa 

crucial. Nessa tarefa, é fundamental o envolvimento dos estudantes de graduação da UFPR nesse 

projeto, em especial os alunos dos cursos de Química, Engenharia Química, Farmácia e outras 

áreas afins, em ações que visem divulgar a Ciência para a comunidade em geral, em especial 

divulgar as Ciências Químicas das áreas de Química Orgânica e Química de Polímeros, 

compartilhando informações através de diferentes ferramentas de comunicação incluindo a 

elaboração de experimentos voltados a alunos do Ensino Médio e também do Ensino 

Fundamental. Num primeiro momento, as atividades foram voltadas para estudantes do Ensino 

Médio com o desenvolvimento e/ou adaptação de experimentos de Química Orgânica, 

envolvendo diferentes conceitos, de forma a possibilitar a execução em ambientes com pouca ou 

nenhuma infraestrutura de um típico laboratório de Química Orgânica. Foram também elaborados 

experimentos simples envolvendo conceitos da Química de Polímeros visando a educação no uso 

consciente de materiais plásticos, sua reutilização, o descarte correto dos artefatos pós-uso, assim 

como a educação na reciclagem dos plásticos e polímeros em geral. A informação estimula 

pequenas ações individuais que se tornam bons exemplos, que somadas, impactam positivamente 

na manutenção da saúde e do conforto da sociedade e contribuem efetivamente para a preservação 

do meio ambiente. 
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As plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar enfermidades e a prática na 

medicina popular é bastante antiga. Para usá-las, é preciso conhecer a planta e saber onde colhê-

la, e como prepará-la. As atividades com plantas medicinais no Setor Palotina da UFPR buscam 

incentivar, resgatar o uso popular e também mostrar à comunidade que as plantas são uma forma 

simples, de fácil acesso e de baixo custo para fortalecer o bem-estar e a saúde. Pensando nas ações 

com as crianças, o conhecimento das plantas medicinais foi aplicado em um material didático. O 

livro foi elaborado para estimular a criatividade e curiosidade das crianças através da realização 

de atividades, aproximando a comunidade da Universidade e vice-versa. “Plantas medicinais: 

livro de atividades com adesivos” é um livro com 44 páginas coloridas, desenvolvido e ilustrado 

pelos discentes bolsistas e voluntários dos cursos de agronomia, ciências biológicas e ciências 

exatas, sob a supervisão das docentes. No início, o livro apresenta a Flora, que é a mascote dos 

projetos com plantas medicinais do Setor Palotina da UFPR. É uma menina muito curiosa que 

gosta de plantas, de tomar um chazinho e convida as crianças para ajudarem na realização das 

atividades de forma interativa. O livro possui atividades de colorir, ligar, encontrar a peça que 

falta no quebra-cabeça, adivinhação da figura que combina com a sombra, labirinto, jogo dos 7 

erros, caça-palavras, ligue os pontos, e o que as plantas precisam para crescer. Também tem 

cartela de adesivos e apresenta informações sobre o uso da babosa e de plantas, como cultivar 

plantas em casa e como preparar chá gelado. O livro tem ISBN (e-book e impresso) e é resultado 

dos projetos de extensão com plantas medicinais do Setor Palotina e foi organizado para 

comemorar os 25 anos de ações desenvolvidas com a comunidade. O material valoriza as 

habilidades de desenhar, incentiva a curiosidade, contribui na geração de publicação e horas 

formativas aos discentes, bem como visa reduzir a evasão escolar integrando os discentes nos 

projetos de extensão. 
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Geralmente os ensaios de caracterização física de um solo são executados em laboratório com o 

uso de ferramentas específicas e normas técnicas, por pessoal especializado. Porém, a observação 

do seu comportamento pode ser realizada de forma prática e com materiais que podem ser obtidos 

com facilidade, possibilitando a realização de experimentos sem o apoio de laboratório e 

equipamentos e permitindo a realização de testes como aprendizado prático.Esta metodologia de 

ensino foi aplicada aos alunos de Engenharia Civil da UFPR para a disciplina de Laboratório de 

Mecânica dos Solos durante o período especial remoto, que, limitada em função da pandemia, 

precisou ser repensada para que pudesse ser ministrada aos estudantes sem a utilização do espaço 

físico do laboratório. Os testes consistiram na análise tátil e visual dos solos submetidos a 

determinados processos, observando características como textura granulométrica, densidade, 

consistência, expansão, permeabilidade, infiltração e resistência para os diferentes tipos de solo. 

A realização destes ensaios se deu de forma fácil, utilizando-se materiais simples encontrados em 

casa como recipientes plásticos, garrafas PET, copos descartáveis, papéis e tecidos, podendo ser 

executado sem o auxílio de outras pessoas. Os alunos registraram em vídeos as experiências 

realizadas em domicílio.A efetividade do aprendizado se mostrou bastante satisfatória, uma vez 

que é possível observar na prática conceitos teóricos. As características observadas ajudam no 

entendimento do comportamento do solo em obras civis. Essa metodologia pode ser aplicada a 

alunos externos à universidade, em etapas do ensino fundamental e médio, nestes casos com o 

auxílio de um professor. Estes estudos tem o objetivo de despertar o interesse dos alunos em 

pesquisas e conhecimentos científicos e disseminar a ciência com a comunidade. 
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Projeto de Extensão "Prevenção ao aliciamento de crianças e adolescentes" tem como, objetivo 

principal, desenvolver ações extensionistas que gerem reflexões e movimentos em torno da 

segurança digital de crianças e adolescentes e, dessa forma, se consolide uma grande atividade de 

prevenção e combate aos crimes cibernéticos e, nesses, os mais direcionados à violência sexual, 

como foco no abuso. Para chegar ao público-alvo, o projeto desenvolve atividades como curso de 

extensão para professores de escolas públicas, organização de eventos,  pesquisas, criação de um 

jogo educativo, palestras para a sociedade, geração de artigos e publicações e informações das 

diferentes ações via redes sociais e site do projeto. Os reflexos e impactos sociais são inúmeros. 

Dentre eles, destacam-se: expansão do estudo desse tema nas diferentes áreas acadêmicas, 

campanhas de conscientização sobre a importância do uso seguro de tecnologias, orientação para 

os professores e as famílias sobre quais os procedimentos que devem ser realizados diante da 

observação de um potencial crime cibernético contra a criança e o adolescente e o crescimento de 

produções feitas nas universidades, as quais podem motivar debates e a formação de novas 

pesquisas colaborativas. Outro ponto fundamental do Projeto é a criação de Rede acadêmica para 

compartilhamento de experiências e boas práticas nos projetos e programas de extensão, 

fortalecendo o movimento de prevenção e estimulando que diferentes instituições atuem de forma 

colaborativa e integrada. O Projeto conta com estudantes vinculados aos diferentes cursos de 

graduação e de pós-graduação da UFPR, assim como de outras instituições de ensino superior. 

Fazem parte instituições públicas e privadas e organizações sociais como parceiras, as quais 

compartilham conhecimento e informações que são relevantes ao desenvolvimento do projeto. 
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O Programa de Voluntariado Acadêmico (PVA) tem a finalidade de oportunizar participação e 

vivência dos alunos de graduação e educação profissional em atividades acadêmicas, sob 

orientação do corpo docente. O PVA desenvolvido, na disciplina de Radiologia Odontológica e 

Imaginologia 1, entre os meses de julho a novembro de 2020, foi uma proposta de ensino-

aprendizagem com foco em treinamento técnico das habilidades manuais para confecção de 

desenhos baseados em radiografias intra e extraorais e na literatura científica. A ideia dos 

desenhos esquemáticos surgiu juntamente com a elaboração de um recurso educacional aberto 

(REA) que auxiliasse na aprendizagem dos discentes em Odontologia da UFPR. São considerados 

REA os materiais destinados ao ensino, aprendizado e pesquisa que são de domínio público ou 

licenciados de forma aberta, e que podem ser utilizados, modificados e divulgados. Eles podem 

ser encontrados em diversos formatos, como e-Books, softwares, áudios, vídeos, imagens, planos 

de aula, jogos, resenhas, entre outros, desde que a proposta esteja voltada para educação e cultura. 

Para tanto, as ilustrações foram executadas com lápis para desenho, em folhas de papel A4 

divididas em quatro quadrantes. Após a sua elaboração e registro em fotografia, os desenhos 

foram esquematizados com legendas em um programa de edição, transformados em PNG e 

adicionados à redação preparada para o REA. Com o uso das legendas e textos complementares, 

as ilustrações radiográficas foram utilizadas para delinear um processo de melhor assimilação e 

absorção dos conteúdos ministrados nas aulas, de maneira mais clara e evidente, para que o aluno 

consiga identificar e localizar as estruturas anatômicas presentes nas radiografias odontológicas. 

Conclui-se que as atividades elaboradas contribuíram para a aprendizagem e treinamento manual 

das alunas envolvidas no PVA, proporcionando uma oportunidade de formação complementar ao 

currículo, e ainda, caracterizando uma importante contribuição pedagógica para a grade 

obrigatória do curso. 
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A monitoria na Disciplina de Urgências Cirurgicas, do Departamento de Cirurgia tem função 

importante na introdução pedagógica do aluno na disciplina em questão. Visando apoiar na 

organização na aula prática, foi realizado uma seleção de casos de enfermaria, para visita e 

discussão em sala de aula, na pratica da semana, com foco no programa da disciplina e 

encaminhamento dos casos selecionados em reunião para os professores na semana de prática 

correspondente. A atuação dos monitores na organização dos casos foi fundamental por permitir 

maior correlação ensino médico: leitura X prática; utilizar roteiros baseados em casos reais para 

simular o atendimento ao politraumatizado; aplicá-los no estudante de medicina do 5º ano, durante 

o estágio obrigatório; ampliar raciocínio clínico e diagnóstico no atendimento ao trauma; e, por 

fim, uniformizar os assuntos abordados entre diferentes turmas; Foram coletadas informações 

sobre casos clínicos complexos atendidos no Hospital do Trabalhador. Com base no caso 

selecionado em enfermaria ou pronto socorro, foi confeccionado casos clínicos para discussão 

interativa, com seleção de imagens alternativas de evoluções possíveis através de um roteiro 

dinâmico de atendimento, simulando diferentes desfechos e justificando escolhas preferidas na 

conduta de cada caso, para posterior discussão das opções com embasamento de literatura além 

de outras atividades que foram limitadas pela pandemia, sendo apresentado um caso modelo da 

discussão interativa. Conclusão: apesar da pandemia que restringiu acesso ao hospital, durante 

este ano foram coletados e elaborados diversos casos diferentes, demonstrando múltiplos 

mecanismos de trauma e  complexidades de atendimento diferentes, possibilitando ao aluno uma 

amostra diversificada e real da epidemiologia existente em nossa comunidade. Para o futuro  

deixamos a proposta de elaboração de cada vez mais roteiros para a formação de um banco de 

casos – disponível para estudantes de medicina e docentes. 
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A instauração do Setor Litoral esteve desde o princípio ligado ao desenvolvimento da região, dado 

seus baixos índices de IDH, turismo sazonal e sua riqueza ambiental. Tendo isso, seu o Projeto 

Político Pedagógico possui o desafio de exercitar o papel de agente transformador e está 

interligado com a necessidade de compreender os dilemas, os perfis, as vivências e trajetórias dos 

sujeitos que fazem parte da instituição. Na UFPR Setor Litoral, o grupo de pesquisa Educação e 

Trabalho vem desenvolvendo investigação acerca da trajetória estudantil dos diplomados. O 

objetivo geral é construir e alimentar um banco de dados com informações dos percursos dos 

mesmos na Universidade. Para isso, através do software Lime Survey foi desenvolvido um 

questionário com diferenciados caminhos de acordo com o respondente. Os egressos foram 

localizados através de e-mail, Facebook e Whatsapp. A investigação conta com 1.810 diplomados 

entre os anos de 2009 a 2019, destes 470 responderam à pesquisa. Os resultados obtidos 

constatamos que 78% dos respondentes residiam nas cidades do Litoral do Paraná antes de 

ingressar no curso.  Além disso, em relação ao perfil dos formados os dados apontam para uma 

hegemonia branca no Setor Litoral, sendo que essa corresponde a 314 (67%) dos egressos, 

enquanto que a população negra 141 (30%) e por último a pertença indígena com 6 (1,2%) 

indivíduos. Quanto a escolaridade pregressa, 68% estudou integralmente em escola pública. 148 

ingressaram na Universidade, por via da Lei de cotas.  No que se referente a trajetória na 

instituição, percebe-se vivências e participações para além das aulas, 66% dos formados 

participaram de projetos de pesquisa, extensão, PET entre outros. No último ano do curso, 325 

(69%) exerciam uma atividade profissional na área ou fora dela, demostrando uma considerável 

proporção de trabalhadores-estudantes. Quando perguntado sobre a inserção profissional, 200 

diplomados apresentaram estar na área de formação, 150 estão em outra área, 84 estavam 

desempregados e 36 se dedicando exclusivamente aos estudos.  Quanto aos contratos de trabalho, 

há uma prevalência de diplomados com Carteira de trabalho assinada 107, seguindo por 

estatutários 56. Levando em consideração a formação continuada, 185 (39%) dos formados 

frequentam ou já frequentaram a pós-graduação.  As informações corroboram para fortalecer a 

importância em compreender quem são os sujeitos que compõe a Universidade pública bem como 

os processos e as trajetórias na entrada no mundo do trabalho, perpassado por incertezas, 

inseguranças em um contexto de ofensiva neoliberal. 
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Com a pandemia e a nova realidade social com as aulas remotas, professores e estudantes tiveram 

que se reinventar e se adaptar à essa modalidade de ensino. Nesta esteira, ajustes às metodologias 

e práticas educativas tiveram que ser desenvolvidas e aplicadas.As aulas remotas trouxeram 

muitos desafios para discentes e docentes. As relações pessoais, a falta de condições de trabalho 

impactaram sobremaneira o processo educativo. Um destaque deve ser dado ao fato de que as 

condições e a qualidade do acesso à internet determinaram a participação e aproveitamento dos 

estudantes da educação básica.Percebeu-se que nesses tempos de isolamento social, os estudantes 

ficam muito tempo reclusos em de casa, e com isso sofrem com o processo de aprendizagem, 

sentem a falta do afeto dos seus responsáveis e também das brincadeiras e a aproximação com os 

colegas de turma. Além disso, a relação de confiança entre professores e alunos, uso de 

metodologias ativas e dificuldades de acesso à tecnologia são os principais desafios envolvendo 

trabalho socioemocional durante a pandemia.Assim, estimular os estudantes à uma rotina de 

estudos também se constituiu em um desafio aos professores. O trabalho foi desenvolvido no 

município de Matinhos, no Colégio Estadual Gabriel De Lara na turma do 6°ano A, com 29 

estudantes cadastrados na plataforma virtual Google Sala de Aula. Fez-se uso da prática da escuta 

e do diálogo nas atividades do conteúdo de Sistema do corpo humano e características da terra 

primitiva, na tentativa de aproximação com os estudantes.Após o final do conteúdo proposto nas 

aulas de Ciências fizemos dinâmicas de conversa com os estudantes, com perguntas e jogos 

interativos através da plataforma Wordwall. Esses jogos foram fundamentais para superar esse 

estranhamento e a falta de confiança. A questão da confiança digital foi constatada a partir do 

momento em que os estudantes começaram a contar coisas do seu cotidiano e expressar os seus 

sentimentos.A presença no ambiente virtual depende em muito do nível de segurança que o 

estudante tem no grupo que faz parte bem como no canal de diálogo que se estabeleceu. Uma 

palavra amiga de conforto permite estreitar laços e assim conseguirmos desenvolver o processo 

pedagógico de forma mais efetiva. 
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Histórias em Quadrinhos (HQs) costumam ser utilizadas em livros didáticos para ilustração de 

conceitos e também como meio para avaliação, sobretudo em conteúdos curriculares vinculados 

às ciências da linguagem e às ciências humanas. Especificamente para o ensino de química, 

existem algumas estratégias que podem ser empregadas, como, por exemplo, utilizar quadrinhos 

já publicados para discussão de conceitos químicos, ou o pesquisador pode desenvolver o roteiro 

e produzir uma HQ para iniciar a discussão de conceitos que deseja trabalhar, ou ainda pode-se 

trabalhar os conceitos fazendo com que os alunos possam produzir suas próprias HQs. Neste 

contexto, o presente trabalho foi desenvolvido durante duas edições de minicursos ministrados 

totalmente de forma remota nos meses de julho de 2020 e de 2021, utilizando-se uma plataforma 

virtual de ensino, sendo que os resultados da atividade estão relatados no atual resumo. O tema 

dos minicursos foi de HQs para o ensino de química. O público alvo foi composto por discentes 

de cursos de graduação da UFPR, em especial do curso de Licenciatura em Ciências Exatas do 

Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar. O minicurso contou com 12 estudantes 

inicialmente matriculados na edição 2020 e 6 estudantes em 2021. Foram inicialmente 

disponibilizados diferentes materiais aos estudantes matriculados, como artigos sobre a 

conceituação de HQs e principalmente seu uso como estratégia para o ensino de química. Na 

sequência, os estudantes foram desafiados tanto a responderem atividades baseadas em HQs 

previamente produzidas durante o desenvolvimento do Projeto Licenciar vinculado ao atual 

trabalho, bem como a produzir uma HQ abordando um tema da química, com o objetivo de 

verificar se os estudantes conseguiriam ou não expressar os conteúdos de química por meio de 

suas produções. Nesta última atividade cada cursista ficou livre para escolher algum tema 

vinculado à química. Dentre os temas abordados pelos estudantes na produção de suas HQs 

podem ser citados: reconhecimento de vidrarias de laboratórios de química, estrutura atômica, 

ligações químicas, equilíbrio químico, reciclagem, tabela periódica e também o papel da química 

no combate ao coronavírus. Observou-se que os estudantes demonstraram entendimento sobre a 

origem e a conceituação das HQs, utilizando os diferentes conceitos químicos de maneira lúdica, 

confirmando a importância da necessidade de diversificação das estratégias de ensino na área de 

química para uma aprendizagem mais significativa. 
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O Licenciar é um programa institucional da UFPR que visa articular os cursos de licenciaturas 

com a rede pública de ensino e nesse sentido, mostra-se imprescindível à formação de futuros 

professores já que esses têm a oportunidade de construir saberes necessários ao exercício da 

docência para o contexto de ensino fundamental. O presente trabalho se abriga neste programa e 

tem o objetivo de apresentar as ações desenvolvidas no âmbito do projeto “Libras no ensino 

fundamental: educação linguística e inclusão social.” O respectivo projeto tem o objetivo de 

propor ações voltadas ao ensino da Libras para estudantes de escolas de diferentes regiões do 

Estado do Paraná por meio de oficinas virtuais para o desenvolvimento da competência 

comunicativa (compreensão e produção) em nível básico. Para atender a esse objetivo nos 

apoiamos teoricamente em Carvalho et al (2013) e Tondinelli (2016) e assumimos a perspectiva 

metodológica da pesquisa-ação para o planejamento e aplicação do ensino, bem como para o 

desenvolvimento do material didático. Ao longo do percurso metodológico tomamos o “diário de 

campo” como instrumento de coleta de dados e notações analíticas. Como principias resultados 

temos as seguintes ações desempenhadas no período de junho/21 a setembro/21: (i) Atuação de 

40 minutos, uma vez por semana, em 3 comunidades escolares do estado do Paraná que têm 

alunos surdos incluídos, a saber: Colégio Estadual Amyntas de Barros (no município de Pinhais), 

Colégio Estadual Plinio Alves Monteiro Tourinho (no município de Colombo) e Colégio Estadual 

Costa e Silva (no município de Itaipulandia); (ii) Realização de uma oficina de férias (seis dias 

de aulas com duração de 1h30); (iii) Elaboração de material didático em Libras.  Nossas análises 

apontam que tais ações têm causado impacto à formação acadêmica das ministrantes das aulas 

que são licenciandas do Letras Libras, à inclusão dos alunos surdos das respectivas escolas, ao 

desenvolvimento global dos alunos ouvintes que recebem as aulas de Libras; à comunidade 

escolar que recebe um tema transversal (Pluralidade Cultural) nas aulas e à pesquisa científica 

que lida com o desafio do ensino remoto de uma modalidade linguística visual.  Conclusivamente, 

o trabalho acena para continuidade das ações seguido do seu constante aprimoramento 

metodológico. 
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Atualmente, o uso das redes sociais tem se tornando constante para divulgação de inúmeros 

assuntos, sendo de fontes confiáveis ou não, de forma a atingir um determinado grupo de 

interesse. Ademais, durante a pandemia mundial devido à COVID-19, o uso de tais plataformas 

se tornou ainda maior, sendo o principal meio de comunicação entre as pessoas para diversas 

situações, inclusive na educação. Com o fechamento das universidades de Odontologia, muitas 

páginas surgiram a fim de abordar assuntos que envolviam a educação na área, sendo a partir de 

projetos de extensão ou alunos inscritos em programa de voluntariado acadêmico (PVA). Nesse 

contexto, a  partir do conceito de oportunizar a participação e vivência dos alunos de graduação 

e educação profissional em atividades acadêmicas, sob orientação do corpo docente, e com o 

objetivo de incluir as redes sociais ao aprendizado,  levando informação de fonte confiável ao se 

vincular como uma atividade de extensão, foi desenvolvido entre os meses de julho a novembro 

de 2020, o PVA com a proposta de divulgar materiais educacionais para facilitar o aprendizado 

dos alunos de odontologia em uma plataforma de fácil acesso. Para isso, foi utilizado a rede social 

Instagram, a partir da página @odonto.guide, a fim de divulgar desenhos esquemáticos, resumos 

em forma de posts e questões de concursos para permitir o aprendizado dentro da rede social, já 

que seu acesso tem se tornado uma atividade diária para muitos. Dessa forma, utilizando a rede 

social de forma estratégica para o aprendizado, a iniciativa gerou uma boa repercussão, tendo 

interação a partir das ferramentas que a plataforma propõe e possibilitando a comunicação com 

mais de mil pessoas que seguiram a página, abrangendo uma comunidade de diferentes estados e 

faculdades. Sendo assim, foi cumprido o objetivo de possibilitar a junção da rede social com o 

aprendizado de qualidade e confiança dentro do curso de Odontologia. 
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O projeto de extensão intitulado Ambientes de Aprendizagem pelo movimento humano, é uma 

continuidade às atividades de extensão desenvolvidas anteriormente à Pandemia em Centros 

Municipais de Educação Infantil de Curitiba e Região Metropolitana. Tem como objetivo realizar 

visitas, diálogos e aceitação às propostas curriculares, levando em consideração as atuais 

demandas e especificidades de cada instituição frente ao período de pandemia e modelo remoto 

e/ou híbrido, analisando o ambiente de aprendizagem casa como extensão da escola. Através da 

metodologia qualitativa social foi organizada entrevista semiestruturada, com professores da 

Rede Municipal de Ensino, evidenciando potencialidades e problemáticas para o ensino remoto 

na Educação Infantil, tais como: impactos sobre o desenvolvimento da criança no ensino híbrido, 

estratégias utilizadas para diminuir o impacto do isolamento social, análises sobre a casa como 

um ambiente de aprendizagem adaptado e potencializador da autonomia das crianças, e 

engajamento dos pais nas atividades remotas como auxílio para aprendizagem e autonomia, 

partindo dos elementos anteriormente evidenciados. Os resultados é o desenvolvimento de as 

atividades Extensionistas estruturação de estudos sobre referenciais teóricos provenientes das 

ciências humanas e sociais sobre práticas corporais da Educação Física, formação de 

professores/as em situação real de ensino-aprendizagem, com vistas a superar as limitações 

impostas pelo isolamento social, através do redirecionamento das ações ao modelo remoto, com 

Ciclos de Conversas, observações participantes por intermédio de plataformas online como 

“Google Meet”, proposições de diálogos com sugestões para escola melhorar a relação da criança 

com espaços tempo de permanência na instituição e em casa durante o modelo híbrido, com 

recursos pedagógicos e propostas, mediadas por acadêmicos/as do projeto, em conjunto com 

professoras da instituição parceira, através de intervenções presenciais como a construção de horta 

sensorial, e propostas pedagógicas no campo de gimnoritmicas, explorando movimentos, fruição 

do espaço, bem como interação com o eu e o mundo, de modo que haja a significação de 

experiências, um enriquecimento da cultura corporal e mudanças que representem transformações 

à realidade da comunidade. Como conclusão pode-se afirmar que, através das intervenções, há 

uma busca pela autonomia da criança, aproximação do ambiente escolar com a casa, superação 

de dilemas, melhoria da realidade das comunidades e formação de professores com ênfase na 

emancipação de sujeitos. 
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Este trabalho aborda as metodologias híbridas nas aulas de Educação Física em tempos de 

pandemia, como desdobramento do Projeto Licenciar “Educação Ambiental e Educação Física: 

Possibilidades de Conteúdos e Métodos frente à BNCC”, no ano de 2020. O objetivo foi analisar 

e apresentar as diferentes estratégias avaliativas vivenciada no ensino remoto de escolas da Rede 

Municipal de Curitiba, Estadual e Particular. A metodologia foi qualitativa com a delimitação de 

elementos essenciais, sendo visível que as escolas buscaram estratégias diversas e particulares, 

condizentes com suas metodologias. Os efeitos advindos da mudança no modelo de ensino, 

mesmo com característica emergencial, ainda estão sendo expostos e analisados à medida em que 

se faz a observação participativa dos acontecimentos. O diálogo e os círculos de conversa com a 

comunidade escolar, aprofundamento teórico, análises da bibliografia especializada, e entrevistas 

foram desenvolvidas de forma articulada pelos Projetos de Extensão, Iniciação Científica e 

Licenciar. A partir disso, foram organizados os dados em relatório técnico-científico, e a partir da 

análise inicial destes dados foi possível destacar nove entrevistas para compreender os sistemas 

avaliativos adotados pelas escolas durante o Ensino Remoto Emergencial. Com a disseminação 

do vírus da Covid-19, medidas de prevenção como o isolamento e distanciamento social 

precisaram ser adotadas evitando contaminação, assim, instituições escolares adaptaram, na 

medida do possível, atividades e propostas ao modelo Remoto Emergencial para garantir o 

processo de ensino-aprendizagem, levando à modificação de estratégias na metodologia de 

ensino, conteúdo e avaliação. Os resultados obtidos demonstraram uma variação nos sistemas 

avaliativos, voltadas ao processo pedagógico, não sendo uma simples verificação de 

conhecimentos; à diversidade de estratégias para aferição; a busca para contemplar todos 

estudantes na experiência com os conhecimentos; o uso de múltiplas linguagens; diversidade de 

possibilidades e de variações entre os colégios. Embora as condições não fossem favoráveis para 

a educação, pela situação da saúde pública, a humanidade tem potencialidade de criar novas 

oportunidades dentro das adversidades e, nesse processo educacional, educador e educando 

aprendem em uma relação dinâmica. Conclui-se que a necessária mudança constitui caminhos 

para pensar em um retorno com sistemas avaliativos mais humanos e justos. 
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Motivado pela leitura e discussão do Livro Ensino e Mudança de Paulo Freire e suas contribuições 

sobre a práxis e conhecimento escolar, este trabalho, se estrutura na abordagem fenomenológica 

com objetivo de trazer a percepção dos estudantes a respeito dos conteúdos das aulas de Educação 

Física trabalhados na escola pelo Ensino Remoto Emergencial adotada nas escolas em decorrência 

da pandemia causada por COVID-19. A metodologia foi pesquisa social, com base no método 

quali-quantitativo que se iniciou com diálogos em círculos de conversa com a comunidade 

escolar, aprofundamento teórico, observação de campo em aulas remotas, e a elaboração de 

entrevista semiestruturada realizada pelo google forms para estudantes do ensino médio de 

escolas públicas e privadas de Curitiba e região metropolitana sobre as aulas de educação física 

no ensino presencial e no remoto emergencial, construídas e analisadas pelo Projeto Licenciar 

intitulado Metodologias híbridas nas aulas de Educação Física em tempos de pandemia. Com as 

análises dos dados, buscou-se como objetivo compreender as variações de conteúdos e as 

dimensões da teoria e prática através de respostas de dezoito estudantes, sendo dez de escolas 

públicas e oito privadas, com ferramentas de pesquisa que preservem o protagonismo e as vozes 

dos estudantes, entendendo que eles estão vivenciando a pandemia, a escola e construindo sua 

própria história durante um período de inovações e incertezas paras práticas pedagógicas 

contemporâneas. Além disso, é através da vivência real que se pode explicitar os significados e 

traduzi-los pelos sentidos e seus fenômenos. Os resultados obtidos demonstram que já existe um 

déficit educacional em alguns conteúdos da educação física e uma relação esportista e 

instrumental na sua abordagem, sendo que sofreram variações na entrada ao Ensino Remoto 

Emergencial. Observou-se, ainda, para o ensino remoto emergencial, um aumento na variação de 

conteúdos enquanto temática, na qual cada unidade temática apresentou variações ou reduções 

particulares; a constante presença da teoria para designar as aulas; e as considerações sobre 

atividades práticas extrapolando a instrumentalização, regras e habilidades esportivas. Como 

conclusão, observa-se a necessidade de escutar a voz dos estudantes, percebendo que a educação 

física encontra obstáculos significativos enquanto experiência e vivência, mas potencialidades 

enquanto diversificação de conteúdo. 
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Este trabalho é um relato de experiência a respeito de como se deu a formação superior no curso 

de Educação Física da Universidade Federal do Paraná no período remoto emergencial em 

disciplinas da Universidade Federal do Paraná, e relaciona ações, análises e contribuições teóricas 

de acadêmicos da Monitoria Digital, Licenciar, Iniciação Científica e Extensão conjuntamente. 

Tem como objetivo analisar impactos do processo de ensino-aprendizagem Remoto Emergencial 

de 2020 e 2021 para a comunidade universitária, destacando as problemáticas significativas e suas 

possibilidades de transcendências para a docência, e formação acadêmica. A metodologia é 

qualitativa e quantitativa social fundamentada na fenomenologia, iniciando o processo de 

pesquisa ccom o grupo da Iniciação Científica em reuniões sobre metodologias e processos 

avaliativos para abordagem de conteúdos de disciplinas remotas, reuniões com grupo da Extensão 

para estabelecer estratégias metodológicas e avaliativas, aprofundamento teóricos sobre Ensino 

Remoto, com grupo do Licenciar parap o desenvolvimento de material didático para as 

disciplinas, construção de relatórios técnicos e científico sobre o processo pedagógico 

Universitário remoto. Os dados foram analisados com o grupo dos Monitores Digitais a partir de 

3 disciplinas ofertadas no ano de 2020 e 2021, a partir de registros na plataforma no Teams, 

questionários realizados pelo Centro acadêmico do Curso de Educação Física, planilhas com 

dados sobre avaliações, e análises de diálogos acadêmicos sobre a realização das disciplinas. As 

ações entre a monitoria e projetos do Licenciar, Iniciação Científica e Extensão demostram que 

são necessárias análises sobre impactos na formação e autonomia docente, acadêmica e dos 

monitores digitais durante o Ensino Remoto, partindo do pressuposto teórico de Paulo Freire, o 

qual a forma que ensinar não é transferência de conteúdo, é sim, uma construção do diálogo. Ao 

procurar entender como os impactos da pandemia atingiram os educandos, conclui-se que o 

ensino remoto foi a maneira mais viável para o momento, não interrompendo por completo o 

ensino-aprendizagem, como uma forma de remediá-lo, mas que não suprem as aulas presenciais 

e tampouco fornece a autonomia necessária para a construção do conhecimento. 
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Este trabalho aborda as metodologias híbridas nas aulas de Educação Física em tempos de 

pandemia, como desdobramento do Projeto Licenciar “Educação Ambiental e Educação Física: 

Possibilidades de Conteúdos e Métodos frente à BNCC”, no ano de 2020. O objetivo foi analisar 

e apresentar as diferentes estratégias avaliativas vivenciada no ensino remoto de escolas da Rede 

Municipal de Curitiba, Estadual e Particular. A metodologia foi qualitativa com a delimitação de 

elementos essenciais, sendo visível que as escolas buscaram estratégias diversas e particulares, 

condizentes com suas metodologias. Os efeitos advindos da mudança no modelo de ensino, 

mesmo com característica emergencial, ainda estão sendo expostos e analisados à medida em que 

se faz a observação participativa dos acontecimentos. O diálogo e os círculos de conversa com a 

comunidade escolar, aprofundamento teórico, análises da bibliografia especializada, e entrevistas 

foram desenvolvidas de forma articulada pelos Projetos de Extensão, Iniciação Científica e 

Licenciar. A partir disso, foram organizados os dados em relatório técnico-científico, e a partir da 

análise inicial destes dados foi possível destacar nove entrevistas para compreender os sistemas 

avaliativos adotados pelas escolas durante o Ensino Remoto Emergencial. Com a disseminação 

do vírus da Covid-19, medidas de prevenção como o isolamento e distanciamento social 

precisaram ser adotadas evitando contaminação, assim, instituições escolares adaptaram, na 

medida do possível, atividades e propostas ao modelo Remoto Emergencial para garantir o 

processo de ensino-aprendizagem, levando à modificação de estratégias na metodologia de 

ensino, conteúdo e avaliação. Os resultados obtidos demonstraram uma variação nos sistemas 

avaliativos, voltadas ao processo pedagógico, não sendo uma simples verificação de 

conhecimentos; à diversidade de estratégias para aferição; a busca para contemplar todos 

estudantes na experiência com os conhecimentos; o uso de múltiplas linguagens; diversidade de 

possibilidades e de variações entre os colégios. Embora as condições não fossem favoráveis para 

a educação, pela situação da saúde pública, a humanidade tem potencialidade de criar novas 

oportunidades dentro das adversidades e, nesse processo educacional, educador e educando 

aprendem em uma relação dinâmica. Conclui-se que a necessária mudança constitui caminhos 

para pensar em um retorno com sistemas avaliativos mais humanos e justos. 
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O projeto 'SER-Pensante: vozes em debate!' tem o objetivo de promover a popularização da 

Ciência e do fazer Ciência, por meio do debate científico envolvendo temas como Saúde 

(individual e coletiva), Ambiente e Tecnologias, contribuindo com a formação docente para a 

Educação Científica. O projeto visa a produção de conteúdo no formato de vídeos, animações e 

podcasts que serão divulgados em canais de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. 

Além disso, oferecerá palestras e cursos de formação continuada para professores das escolas 

públicas de Palotina e região, e público em geral. Com início em 01.07.2021 o projeto tem como 

objetivo geral: Promover a popularização da Ciência e do fazer Ciência, por meio do debate 

científico envolvendo temas como Saúde (individual e coletiva), Ambiente e Tecnologias, 

contribuindo com a formação docente para a Educação Científica. São objetivos específicos: a) 

Identificar temas atuais, alvos de desinformação, que envolvem Saúde, Ambiente e Tecnologias 

(dentre outros temas emergentes) e produzir conteúdo para combater notícias falsas, 

pseudociência e anticiência; b) Produzir podcasts e vídeos didáticos com auxílio de graduandos 

dos cursos de Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Computação e Medicina; c) Criar um espaço 

de reflexão, debate e divulgação científica por meio de canais em redes sociais (Youtube, 

Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp); d) Constituir parcerias com outros canais de 

divulgação científica; e) Realizar palestras em escolas da região e em espaços comunitários, 

divulgando as produções e os canais de divulgação científica; f) Oferecer cursos de formação 

continuada de professores para o desenvolvimento da Educação Científica, especialmente 

Educação em Saúde e Educação Ambiental, utilizando-se de estratégias de popularização da 

ciência. g) Promover a interação dialógica entre comunidade, escola e Universidade através de 

ações participativas em eventos locais e regionais. 
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O solo é o material de origem geológica que forma a camada superficial do planeta, e que serve 

para dar sustentação à vida e crescimento de plantas e organismos, ao armazenamento de água 

potável, e, às atividades antropogênicas como edifícios, estradas e áreas de lazer. Apesar da sua 

importância, a existência do solo na forma funcional tem sido ameaçada pela erosão, 

compactação, perda de matéria orgânica, contaminação, desertificação, salinização e 

impermeabilização, decorrentes da atividade humana conduzida de maneira equivocada. A 

conscientização sobre a importância do solo contribui para a mudança de comportamento em 

relação ao uso do solo e para a sua preservação. O projeto de extensão “Projeto Recursos 

Didáticos para Educação em Solos” foi criado em 2014 como parte integrante do Programa de 

Extensão Universitária Solo na Escola/UFPR (PEUSE), iniciado em 2002. O objetivo do projeto 

é desenvolver, aprimorar, avaliar e validar material didático sobre solos para professores, 

cientistas, interessados pela área e escolares da educação básica, esses que contribuam, viabilizem 

e facilitem a Educação em Solos em todo o Brasil. O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar as atividades elaboradas entre anos de 2014 e 2019 pelo Projeto Recursos Didáticos 

para Educação em Solos a fim de contribuir para o processo de conscientização sobre o valor do 

solo e da importância da sua preservação. O projeto conta com o ambiente da Exposição Didática 

de Solos, que permite o desenvolvimento de experimentos, maquetes, livros, artigos, cartilhas e 

atividades, que visam à popularização e conscientização quanto à conservação do solo, 

contribuindo de forma direta para um futuro mais sustentável. Entre 2014 e 2019, o Projeto 

Recursos Didáticos para Educação em Solos elaborou mais de 20 resumos para congressos 

municipais, regionais e nacionais, escreveu 4 artigos científicos, elaborou mais de 10 livros e 

cartilhas, desenvolveu mais de 30 roteiros detalhados para a EDS, elaborou mais de 30 vídeos, 

esses disponibilizados para as escolas da rede pública estadual. As produções obtidas do projeto 

Recursos Didáticos para Educação em Solos contribuem para a conscientização de que o solo é 

um importante componente do ambiente natural e do ambiente antropizado e educam para a sua 

conservação. 
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A Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina (FECITEC) está na 11ª edição para valorizar a 

produção científica nas escolas/colégios através da apresentação de experimentos. Busca 

incentivar o trabalho em grupo para colocar as ideias criativas e inovadoras em prática, 

proporcionando aos vencedores a participação em outras feiras. A FECITEC se consolida como 

uma importante oportunidade de incentivar a desenvoltura e criatividade em trabalhos 

interdisciplinares nas áreas de inovação, empreendedorismo, meio ambiente e sustentabilidade, 

química, física, biologia, matemática e de ciências humanas. Projetos interdisciplinares serão 

valorizados, bem como aqueles realizados por meninas e oriundos de escolas públicas. A feira 

propõe a apresentação de projetos de estudantes do ensino infantil, fundamental, médio/técnico 

de escolas públicas e particulares de Palotina e também de outras cidades ou países convidados. 

Oferece oportunidades a estudantes de diferentes classes sociais (incluindo os de maior 

vulnerabilidade), em um processo educativo diferenciado, inclusivo e com protagonismo social. 

Desde 2011, a Feira estimula a participação ativa dos alunos no seu processo de formação dando 

ênfase ao pequeno e jovem cientista, motivando crianças e jovens a ler e fazer ciência, 

desenvolver tecnologias, pensar em inovação e/ou empreendedorismo. As atividades constituem 

um enriquecimento dos discentes contemplando a integração entre ensino, pesquisa e extensão 

universitária com caráter interdisciplinar em relação às áreas do conhecimento. A iniciativa 

também divulga os cursos de graduação do Setor Palotina e o vestibular. A inscrição dos projetos 

é pelo envio de resumo e vídeo do projeto. A 11ª FECITEC será virtual de 18 a 22 de outubro e 

diversas ações de sensibilização e divulgação científica estão sendo realizadas. As ações 

resultaram no livro “Almanaque das Ciências” com 66 textos criativos de 6 áreas temáticas, cheios 

de curiosidades e em linguagem simples e páginas coloridas com desenhos elaborados por 4 

discentes. Além da versão impressa, está disponível em e-book. A Feira organizou um concurso 

de desenho “Como você imagina um cientista na pandemia?” e recebeu 241desenhos de 13 

escolas/colégios de quatro cidades e premiou os alunos destaque com medalhas, livros e 

certificados. Portanto, a 11ª FECITEC é um projeto interdisciplinar para difusão e popularização 

da ciência na comunidade enquanto reforça o papel das universidades públicas enquanto 

produtoras e disseminadoras de conhecimento. 
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A tecnologia se apresenta hoje como uma importante ferramenta para os processos educacionais. 

Na sala de aula os docentes tem buscado se adaptar às mudanças, buscando novas metodologias, 

no sentido de tornar significativa a aprendizagem, que desperte a autonomia, na tentativa de 

compreender melhor a realidade.Contudo, percebe-se que a saúde mental de estudantes e 

professores foi ou está sendo afetada em certa medida por todo o contexto que vivemos. Neste 

sentido, entendemos que a aprendizagem significativa se apresenta como um caminho 

metodológico em tempos de pandemia. Esta ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos 

conhecimentos prévios, em uma situação relevante para o estudante e proposta pelo professor. 

Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados 

aos seus conhecimentos. Neste trabalho descrevemos as atividades desenvolvidas por estudantes 

do PIBID do Curso de  Ciências da UFPR - Setor Litoral em Matinhos no Colégio Gabriel de 

Lara, no período vespertino em uma turma do 8º Ano. A s atividades foram propostas baseadas 

nas relações da ciência com tecnologia, saúde mental e aprendizagem significativa. Percebeu-se 

que as relações interpessoais entre professores e estudantes foram afetadas de forma intensa 

durante a pandemia. Neste sentido, buscou-se contribuir, com o Professor de Ciências, com jogos 

virtuais educativos, vídeos interativos, entre outras atividades lúdicas. Podemos inferir que o 

desenvolvimento de habilidade sociais, emocionais e cognitivas podem ser aprimoradas na 

medida em que somos capazes de entender esse momento como um momento de ruptura, pois os 

desafios do processo de ensino-aprendizagem se apresentam de maneira cada vez mais 

complexa.Além disso, o momento de incerteza se reflete no nosso olhar de estudante de 

licenciatura, também no dos professores e estudantes da educação básica. Podemos concluir que 

é fundamental uma boa base socioemocional para se reinventar e desenvolver competências que 

integrem àquelas necessárias para o ensino remoto ancoradas a cultura digital. 
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Este projeto iniciou com objetivo de implementar o Método Líquen no Ensino Fundamental I em 

uma escola do município de Palotina, com objetivo de auxiliar o desenvolvimento de estratégias 

de cálculo mental e promover a uniformidade da turma em relação à agilidade em cálculo. O 

método consiste em uma sequência de tarefas de curta duração, com grau progressivo de 

dificuldade, que foi desenvolvido para criar momentos de focalização e concentração, nos quais 

os alunos resolvem individualmente as atividades de adição, subtração, multiplicação e divisão, 

impressas em uma folha. As atividades buscam trabalhar diferentes estratégias de cálculo mental, 

levando os alunos a resolverem as operações de forma mental, criando memórias com a 

compreensão da operação que está sendo realizada. O projeto teve início em 2020, porém, por 

conta da Pandemia do COVID-19, as atividades em relação à escola ficaram suspensas. Com isso, 

decidimos focar na formação do professor, por entender que, ao formarmos o professor, este 

poderia ser um multiplicador. Durante o ano de 2020 ofertamos um curso para professores, e em 

2021 finalizamos duas turmas e estamos com mais três em andamento. As atividades voltadas 

para professores, configuram-se em cursos, onde ensinamos estratégias de cálculo mental, 

entendendo que quando o professor compreende essas estratégias, passa a ser um multiplicador, 

e passa a estimular o cálculo mental com seus alunos. Os cursos duram 15 semanas, com 

encontros semanais por videoconferência, e duração de uma hora, onde as ministrantes 

compartilham o material da semana que deverá ser desenvolvido e conversam sobre as 

dificuldades encontradas na semana que realizaram as atividades. Os participantes dão o feedback 

em relação à atividade realizada. Percebemos que a construção do conhecimento de pessoas 

alfabetizadas se dá de forma semelhante às crianças em processo de alfabetização. Nesse sentido, 

as tarefas semanais seguem uma ordem gradativa de complexidade, de modo que os participantes 

possam construir os conhecimentos relacionados às estratégias de cálculo mental. Por isso, é 

necessário realizar uma tarefa por dia, com duração de aproximadamente 10 minutos, totalizando 

cinco tarefas por semana. Este trabalho tem mostrado a relevância de ensinar as estratégias de 

cálculo mental para os professores, pois ao se apropriarem e sistematizarem as estratégias, passam 

a ter mais segurança e confiança no processo de ensino e a estimular os alunos buscando dialogar 

com eles sobre as diferentes formas de realizar operações básicas por meio do cálculo mental. 
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Considerando o momento atual, bem como a era da informação, torna-se cada vez mais 

importante que a socialização de informações, principalmente em relação aos cuidados da 

automedicação e os riscos desse hábito, seja de confiabilidade e averiguada. Afinal, o hábito de 

tratar sintomas isolados sem prescrição médica pode levar ao agravamento de doenças, 

intoxicação e reações adversas de forma grave. Atualmente, no momento pandêmico da Covid-

19, a população está vivendo o hábito da automedicação, tornando-se normal a ingestão de 

medicamentos sem eficácia ao tratamento do coronavírus, por exemplo. Dado o exposto, o 

objetivo do presente texto é relatar sobre o desenvolvimento de uma atividade que visou a reflexão 

a respeito dos desdobramentos da automedicação sem o acompanhamento de um médico. A 

atividade foi desenvolvida com uma turma de 3º ano de uma escola de ensino público em Curitiba, 

por meio da ação do subprojeto Pibid/Química da UFPR. O tema, abordado durante a aula de 

química via Meet, foi trabalhado por slides intitulados com perguntas abertas sobre 

automedicação, a fim de sondar o entendimento dos alunos sobre o mesmo, trazendo como 

exemplo o risco da superdosagem do paracetamol, um medicamento comum entre a população 

para tratar dores não crônicas, apontando seu princípio ativo e sua atuação no organismo através 

de pesquisas e imagens. Depois da introdução e das respostas às dúvidas dos alunos, foi proposto 

como atividade extra que os sujeitos confeccionassem cartazes usando a plataforma de designer 

Canva, escolhendo um medicamento de seu cotidiano e os riscos do uso irregular dele, indicando 

e relacionando o princípio ativo com o conteúdo de química orgânica, dado que é o conteúdo da 

grade de química do 3º ano do ensino médio. A participação dos alunos no debate inicial mostrou 

que alguns deles não tinham informações sobre os riscos de se automedicar sem prescrição 

médica, o que levou ao interesse e a dedicação na atividade da confecção de cartazes com o tema: 

“Perigos da automedicação através da superdosagem”. Para a atividade de criatividade, instigou-

se a produção de trabalhos em dupla, para estimular o debate interpessoal e o aprendizado 

colaborativo. Ao término, após o desenvolvimento e a socialização dos cartazes, um fechamento 

foi realizado no cuidado aos riscos da automedicação, principalmente quanto aos medicamentos 

para tratamento da covid-19, em que não há comprovação científica, estimulando o senso crítico 

do estudante ao argumentar sobre o combate as fakes news e como essas podem afetar a vida e 

causar problemas de saúde às pessoas. 
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O Projeto Aquarismo no Ensino de Ciências, popularmente conhecido como “Aquadêmicos”, é 

um projeto de extensão que é desenvolvido na Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina 

desde 2012, atendendo ambientes de educação formal e não formal da região de Palotina-PR. 

Nesse sentido, o objetivo deste resumo é relatar o desdobramento do projeto de seu formato 

presencial para a nova proposta online. Desde seu início até o ano de 2019, em seu formato 

presencial, o projeto atendia as escolas, utilizando como estratégia educacional a instalação de 

um aquário em sala de aula em busca de desenvolver o Ensino de Ciências, onde atuou por 

exemplo no abrigo de menores de Palotina e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE). Contudo, no início do ano de 2020, devido à disseminação do coronavírus (Sars-Cov-2) 

foi decretada a suspensão das aulas presenciais e, portanto, o projeto buscou alternativas para 

continuar suas atividades e promover a Alfabetização Científica dos alunos. Agora, o projeto 

“Aquadêmicos" conta com a construção de uma plataforma virtual em formato de um, 

denominado “Aquadêmicosweb”. Para a construção deste aplicativo, integrantes do projeto, de 

diferentes cursos, realizaram gravações da montagem e manutenção de um aquário e produziram 

conteúdos para as videoaulas sobre temas como: ciclo da água, fotossíntese, anatomia interna e 

externa dos peixes, cadeia alimentar, extinção das espécies, poluição, importância dos peixes para 

o homem e diversidade de espécies. Para a gravação e edição das aulas foi contratada uma 

empresa terceirizada. Além disso, a fim de dinamizar e pôr em prática o conhecimento 

desenvolvido pelos alunos, ao final de cada aula serão disponibilizadas atividades relacionadas 

ao conteúdo e materiais complementares. As aulas abordam os conteúdos de forma 

interdisciplinar e contextualizada, para que o aluno compreenda a importância do que está sendo 

estudado e como se aplica em seu dia a dia. Podemos concluir que apesar da importância do 

aplicativo, espera-se que ao findar essa luta contra a pandemia causada pelo coronavírus, o projeto 

também possa retornar de forma híbrida suas atividades presenciais nas escolas e em espaços não 

formais do município de Palotina e região, articulando atividades presenciais e remotas. Além de 

ser um projeto de extensão universitária, o “aquadêmicos” têm proporcionado pesquisas em nível 

de trabalhos de conclusão de curso e mestrado scritu sensu, para seus integrantes produzindo 

discussões e reflexões acerca do saber científico. 
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Essa apresentação é resultado de um trabalho de conclusão de curso (TCC) do Curso de Letras 

Italiano (Licenciatura) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A proposta surge do interesse 

do autor/graduando pelo jogo League of Legends junto a sua experiência como professor de 

italiano nos anos finais da graduação. Após atuar como professor/pesquisador no Centro de 

Línguas e Interculturalidade (Celin) da UFPR, o autor/graduando decide que seu trabalho de TCC 

deveria unir League of Legends e aulas de italiano. O primeiro passo foi observar que a ascensão 

da internet nas últimas décadas permitiu o surgimento de grupos sociais e expressões identitárias 

jamais imaginadas pela humanidade. Um desses grupos são os gamers, que se destacam pela 

quantidade e por se relacionarem intimamente com videogames e jogos eletrônicos. Aproveitando 

o grande número de gamers e também essa identidade gamer, a seguinte comunicação apresenta 

uma proposta de material didático para o ensino de italiano, nível A1, através do League of 

Legends. Tal jogo é um dos mais populares do mundo, com um rico universo tanto dentro quanto 

fora das telas, movendo milhões de pessoas a jogá-lo, assisti-lo e até incorporá-lo ao estilo de 

vida. O material didático, chamado Colpo Critico, parte do conhecimento sobre League of 

Legends do aluno para ensinar a língua italiana, relacionando e contrastando aspectos da cultura 

italiana a elementos do próprio jogo. Neste caso, o League of Legends é usado como preparação 

para o aprendizado formal de italiano. Uma vez destinado à comunidade gamer, o material foi 

produzido para ser usado sobretudo no meio digital, local já construído e muito frequentado por 

quem acompanha o jogo eletrônico em questão. Colpo Critico é divido em quatro unidades 

didáticas, entretanto, para a presente comunicação será apresentada apenas uma. Todas as 

atividades didáticas propostas no material estão fundamentadas no ensino apoiado em tarefas 

(tasks). 
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Durante o ciclo básico do curso de Medicina, algumas disciplinas são tidas como pilares do 

conhecimento. A Histologia I, dentre elas, merece grande destaque, não só por alicerçar o 

conhecimento técnico científico requerido dos futuros profissionais quanto aos principais tecidos 

do corpo humano, como também por propiciar uma base de entendimento para a fisiopatologia 

envolvida nas diversas doenças que serão, nos anos seguintes, abordadas nas mais variadas 

disciplinas do currículo. Nesse sentido, para assegurar que os discentes tenham o melhor 

aproveitamento possível da disciplina e consigam, a partir disso, ingressar nas cadeiras formativas 

subsequentes, a monitoria (e, por conseguinte, o monitor) toma um papel de protagonista, ao lado 

do corpo docente. Quanto a isso, e dadas as condições atuais de ensino remoto e à distância, tanto 

os alunos quanto os monitores precisaram se reinventar, a fim de que uma rotina de estudos 

proveitosa e eficiente fosse alcançada e, mais importante ainda, mantida com regularidade. 

Portanto, como método de busca por eficiência de estudos nesse período atípico de pandemia, a 

monitoria também sofreu alguns reajustes quanto a forma com a qual as atividades seriam 

realizadas. Para tanto, contou-se com o suporte dos meios de ensino virtuais, bem como das 

plataformas de interação à distância. Com isso se objetivou manter um contato regular entre os 

alunos e os monitores, o que permitiu se sanar dúvidas e discutir quaisquer questões pertinentes 

à disciplina. Também foram utilizados programas de aprendizagem como o Kahoot e o Moodle. 

Com isso tentou-se transformar o estudo da Histologia I mais interativo e mais colorido (como 

deve ser), possibilitando que os alunos pudessem, com maior clareza, assimilar as diferenças 

histológicas entre os principais tecidos, caracterizando sua histomorfologia na prática. Além do 

já citado, como forma de tornar a experiência da monitoria um diálogo que beneficiasse também 

os monitores, a estes foi solicitado que, sob intervalos regulares, montassem bancos de questões 

objetivas acerca do assunto ministrado no momento. Isso permitiu que tanto os alunos quanto os 

monitores colocassem seus conhecimentos à prova e garantissem uma memorização mais 

adequada e eficiente dos conteúdos. Essa nova experiência adquirida durante a monitoria digital 

permitiu que os monitores desenvolvessem aptidões e habilidades relacionadas à docência, 

contribuindo para seu futuro profissional. 
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O evento Um Dia na Matemática foi realizado no dia 01/08/2020 para alunos do POTI UFPR 

(Polo Olímpico de Treinamento Intensivo UFPR, programa voltado para a preparação de alunos 

para olimpíadas de Matemática) e teve como objetivo ensinar conteúdos extras sobre Matemática 

de forma divertida e virtual, devido a pandemia. Para isso, dividimos os alunos em dois grupos: 

um com o Nível 1 do POTI (alunos de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental) e outro com os Níveis 

2 e 3 (alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e os três anos do Ensino Médio, 

respectivamente). O convite para o evento foi feito por meio de e-mails e também durante as 

aulas, havendo a necessidade de fazer uma inscrição prévia. As atividades ocorreram através do 

Google Meet, desta forma os alunos puderam se comunicar com os professores que estavam 

apresentando. A programação do evento foi diferente para os dois grupos, devido às faixas etárias 

distintas: o Nível 1 teve uma atividade lúdica de Caça ao Tesouro, desenvolvida utilizando 

Formulários do Google, com duração de 3 horas. Nessa atividade, os alunos foram divididos em 

equipes e inseridos em uma história de piratas repleta de problemas matemáticos. Nessa viagem, 

os alunos e professores do POTI eram todos personagens da história. Já para os Níveis 2 e 3, a 

primeira atividade foi uma palestra de dois professores do POTI com os quais eles tinham aula: 

nela, foram apresentados problemas matemáticos que pareciam fáceis, mas ainda hoje seguem 

sem solução; o objetivo era mostrar aos alunos que ainda há coisas para se descobrir na 

matemática, e até mesmo motivá-los a tentar resolvê-los. A segunda atividade para este grupo foi 

interativa e sobre criptografia, primeiro os alunos aprendiam sobre o assunto e depois o aplicavam 

na prática, competindo em grupos. Além disso, em ambos os grupos (Nível 1 e Níveis 2 e 3) o 

evento foi encerrado com o jogo Gartic, para isso foram criadas salas utilizando apenas palavras 

relacionadas à Matemática. Ao planejar este evento, esperávamos incentivar a participação dos 

alunos no POTI, visto que vários deles estavam desmotivados por conta da modalidade das aulas 

que se alterou para virtual devido a pandemia; também era nosso objetivo que os alunos 

percebessem um lado mais divertido da Matemática. Após a realização do evento, concluímos 

que nossos objetivos foram alcançados, visto que a quantidade de alunos comparecendo às aulas 

aumentou nos três níveis do programa; também foi possível observar, durante a realização, que 

alguns alunos estavam bem empolgados com as atividades em grupos e com a competição. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

194 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

BRINCANDO DE MATEMÁTICO JÚNIOR: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE JOVENS 

E A UNIVERSIDADE POR MEIO DE UM ENSINO DINÂMICO DA MATEMÁTICA 

Nº: 202110028 

Autor(es): Gabrielly Larsen, Luana Bankersen, Mateus Balotin, Matheus Kinceski Pires, Nil 

Vinicius Goncalves de Carvalho 

Orientador(es): Jose Carlos Correa Eidam 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Ensino De Matemática, Ensino Remoto, Malba Tahan 

 

O Brincando de Matemático é um evento organizado anualmente pelo grupo PET Matemática da 

UFPR e tem como objetivo estreitar a relação entre a universidade, alunos do ensino médio e 

alunos do ensino fundamental (8º e 9º ano) através de uma apresentação dinâmica da matemática. 

Dito isso, querendo também alcançar com essa proposta alunos mais jovens do ensino 

fundamental (6° e 7° anos), o grupo PET Matemática desenvolveu o evento Brincando de 

Matemático Júnior, o qual, neste ano atípico de 2021, teve sua primeira edição pensada e 

desenvolvida em um ambiente inteiramente remoto para alunos desta faixa etária. Baseado no 

livro “O Homem que Calculava” de Malba Tahan, o ano de estreia do Brincando de Matemático 

Júnior teve como base uma ambientação pautada no que denominamos “O Museu Mágico de 

Malba Tahan”, um cenário fantasioso onde os alunos, ao tocarem nos objetos em exposição deste 

museu, eram “levados” à época e à região em que um determinado problema matemático havia 

sido proposto ao grande calculista Beremiz Samir (personagem principal da obra). Os alunos 

então, após “vivenciarem” o problema atrelado ao objeto do museu, só seriam capazes de “voltar 

ao seu tempo” caso entendessem sua resolução por completo. Todas as atividades desenvolvidas 

nos três dias do Brincando de Matemático Júnior foram baseadas nesta ambientação que, com o 

objetivo de tornar a lida com os problemas mais atrativa para os alunos, também nos permitiu 

organizar melhor a estrutura do evento como um todo. Cada dia contou com uma abertura, com 

o desenvolvimento de diferentes problemas matemáticos e também com algumas dinâmicas. As 

aberturas tratavam de termos presentes na cultura árabe, do livro “O Homem que Calculava” e do 

autor Malba Tahan. Já os problemas, escolhidos cuidadosamente com base na faixa etária dos 

alunos, foram apresentados por meio de slides interativos. Por fim, para as dinâmicas, foram 

utilizados jogos, a ferramenta do Google Jamboard e ferramentas de votação online. Com relação 

ao preparo do evento em si, foram designadas várias equipes, as quais ficaram responsáveis pela 

produção e revisão dos materiais a serem utilizados, além da organização e programação de seu 

respectivo dia. Como esperado, obtivemos uma participação ativa dos alunos durante o evento 

como um todo e, além disso, boas avaliações sobre o I Brincando de Matemático Júnior foram 

coletadas nos formulários de presença, mostrando grande aprovação por parte do público 

participante. 
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O programa de extensão “Libras como segunda língua: ensino, aprendizagem e avaliação” surge 

a partir da necessidade de ampliação da capacitação de acadêmicos do Curso de Licenciatura em 

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. Neste contexto que se situa 

o presente trabalho que tem o objetivo de demonstrar as ações desenvolvidas no âmbito dos planos 

de trabalho do ano de 2021 que envolvem a produção de material para o ensino de Libras. Os 

autores deste trabalho desenvolveram materiais para o ensino de Libras que de um lado atende 

alunos de licenciaturas da UFPR (comunidade interna) e, por outro para o público em geral. O 

material didático destinado a comunidade interna envolve conteúdos da disciplina obrigatória 

"Comunicação em Língua Brasileira de Sinais e Fundamentos da Educação bilíngue de surdos" 

enquanto que o destinado a comunidade externa envolve a produção de glossários para aprendizes 

de nível avançado os quais ficam disponívies na plataforma Saell (Sistema de Apoio a Estudos 

da Libras como L2). O Saell é um site de livre acesso e que contém vocabulários, gramática,textos 

e diálogos que suportam os estudos dos aprendiz ouvintes. Metodologicamente, os planos de 

trabalho dos bolsistas envolvem além da pesquisa, a gravação e edição dos conteúdos, a validação 

e a socialização dos materiais didáticos. Como resultados parciais tem-se a elaboração de 

videoaulas sobre “surdez”, “surdo” e “língua de sinais” com aproximadamente 15 minutos de 

duração em média (cada) e a elaboração de 20 palavras técnicas utilizadas no âmbito 

administrativo-acadêmico da UFPR tais como: colegiado, câmara setorial, centro acadêmico, 

setor, PVA, IC e outras. Conclui-se que o programa em questão oferece a possibilidade de 

formação aos estudantes do Letras Libras de modo que possam atuar com qualidade, seriedade, 

ética e profissionalismo na área de Libras como L2 para ouvintes bem como garantem a 

disseminação da Libras a aprendizes e possibitam a contribuição com acervo de materiais 

didáticos. 
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BRINCANDO DE MATEMÁTICO - UMA EXPERIÊNCIA MULTIFACETADA DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nº: 202110030 

Autor(es): Amanda Maciel de Oliveira, Dyckson Ternoski, Gabriel Alves de Lima, Gabrieli 

Kmiecik 

Orientador(es): Jose Carlos Correa Eidam 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Ensino Remoto, Matemática, Mídias Sociais 

 

O Brincando de Matemático 2021 foi um evento realizado de forma virtual pela equipe PET 

Matemática UFPR durante os dias 21, 22 e 23 de julho de 2021, e teve como objetivo principal 

incentivar os jovens a gostar de Matemática. Para fazer isso utilizamos conteúdos da mídia que 

eles têm familiaridade e interesse: jogos, filmes e animes (animações japonesas). O evento foi 

transmitido de forma totalmente gratuita e ao vivo pela plataforma Youtube, e teve como público 

alvo estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental e acima, incluindo Ensino Médio. Além disso, 

por conta da modalidade virtual, alunos de todo o país puderam acompanhar. Os conteúdos para 

o evento foram divididos em três dias: no primeiro, utilizamos games online como o Tabletop 

Simulator para estudar jogos de tabuleiro que contém estratégias vencedoras, como Xadrez, Jogo 

de Nim e até mesmo mágica utilizando cartas; também criamos nosso próprio jogo através do 

programa RPG Maker MZ para contar um pouco da história da Matemática e dar contexto aos 

jogos utilizados. No segundo dia do evento trabalhamos com os alunos a Matemática presente em 

filmes, desenhos e animes: entre eles estavam Avengers, Cyberchase, Spice and Wolf e The 

Melancholy of Haruhi Suzumiya. Para o terceiro dia fizemos uma aula inteira dentro do jogo 

Minecraft: trabalhamos de forma interativa os conteúdos envolvendo Números Primos, Hotel de 

Hilbert e Geometria Não Euclidiana. Durante os três dias do evento acompanhamos os 

comentários das transmissões ao vivo em tempo real, de forma a responder as dúvidas que 

apareciam, e no final do evento foi gerado um certificado para cada aluno que estava presente e 

preencheu o formulário para recebê-lo. Nossas expectativas para o evento se resumiam a motivar 

estudantes a gostar de Matemática e lhes trazer um conteúdo divertido. Após o evento percebemos 

que essas expectativas foram cumpridas, visto que no final da transmissão do terceiro dia 

estávamos recebendo diversos comentários de alunos satisfeitos com o evento, e até mesmo 

pedindo mais dias de evento pois não queriam que ele chegasse ao fim. Outro ponto positivo foi 

o nosso aprendizado para realizá-lo: tivemos que pensar em formas não convencionais de ensinar 

Matemática, e durante o planejamento das atividades cada participante da equipe aprendeu um 

jeito novo e mais interessante de ministrar aulas. 
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO ACADÊMICA VOLTADA PARA OS 

ESTUDANTES DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UFPR 

Nº: 202110031 

Autor(es): Amanda Maciel de Oliveira, Bruno Mielke Schwartsburd, Marcel Thadeu de Abreu 

E Souza, Priscilla Pereira de Souza 

Orientador(es): Jose Carlos Correa Eidam 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Educação, Matemática 

 

O grupo PET-Matemática, com as atividades abordadas neste trabalho, objetiva a melhoria do 

ensino de graduação fornecendo assim uma formação acadêmica ampla para os estudantes 

regularmente matriculados no curso de Matemática (Bacharelado e Licenciatura) do 

Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná.Algumas das atividades e 

eventos que o grupo organiza, as quais falaremos neste trabalho, são: o Seminário Henri Poincaré, 

o Seminário Interno e a Semana da Matemática. O Seminário Henri-Poincaré é voltado para a 

divulgação científica da Matemática Pura/Aplicada e da Educação Matemática, nos quais são 

convidados palestrantes para ofertar os seminários. Estes são professores, alunos do 

mestrado/doutorado ou mesmo da graduação. No ano de 2020 tivemos oito sessões de palestras e 

em 2021 teremos dez, neste ano em especial os palestrantes convidados foram os vencedores dos 

últimos anos da J3M (Jornada de Matemática, Matemática Aplicada e Educação Matemática), 

evento também realizado pelo grupo PET-Matemática.O Seminário Interno segue o mesmo molde 

do Seminário Henri Poincaré, porém é ofertado apenas de maneira interna para o próprio grupo 

PET-Matemática. Uma das suas principais motivações é criar um ambiente seguro para os 

integrantes do grupo para treinar a sua oratória em seminários. Como no Seminário Henri 

Poincaré, o Seminário Interno gera o interesse dos estudantes para a iniciação científica e divulga 

estudos produzidos pelos mesmos.A Semana da Matemática é um evento que ocupa o lugar de 

uma semana acadêmica dentro do curso de Matemática da UFPR; este apresenta as várias faces 

de um profissional de matemática (professor, pesquisador, estudante, etc.) tanto para ingressos do 

curso, como para os demais estudantes. O evento ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2020, 

sendo o primeiro evento, para a comunidade acadêmica, realizado no contexto remoto decorrente 

da pandemia do COVID-19. As atividades se deram por meio de palestras, mesas redondas e 

minicursos, tendo a presença de alunos(as), ex-alunos(as) e professores(as) do DMAT. Dentre os 

temas abordados, alguns deles foram: “Pressão da produtividade na quarentena”, “Futuro da 

educação no cenário da pandemia” e “Atividades profissionais durante a graduação”. 
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FORMAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO: PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DIVERSIDADE 

Nº: 202110032 

Autor(es): Andressa Thais dos Santos, Jenifer Neliane Machado, Nathalia Luisa Oliveira de 

Andrade 

Orientador(es): Dayana Brunetto Carlin Dos Santos 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Acolhimento, Lgbtifobia, Violência De Gênero 

 

Compreendemos violências como fenômenos multifacetados que estão presentes na história da 

humanidade desde sempre, tais relações acontecem de forma silenciosa em ambientes 

institucionais, sociais e familiares e implicam em rebaixar sujeitos à condição de objetos, seja por 

imposição física, coerção ou poder para ferir ou degradar. O projeto de pesquisa intitulado 

“Formação para o acolhimento: prevenção às violências e educação para a inclusão e 

diversidade”, teve como objetivo garantir o apoio às políticas de prevenção presentes na 

Universidade, bem como para o acolhimento de denúncias e acompanhamento de casos, assim 

podendo fortalecer os meios de combate ao racismo, o preconceito, a violência de gênero, a 

LGBTIfobia e o preconceito em geral contra o público assistido pela SIPAD. Dentro desse projeto 

foi desenvolvido o curso “Formação para acolhimento de casos de violência de gênero” que teve 

como objetivo principal promover ao corpo de servidoras/es da UFPR uma formação sobre gênero 

e diversidade sexual, a fim de sensibilizar e capacitar as/os participantes do curso a acolher e 

encaminhar casos de violência e discriminação na Universidade. Para melhor compreensão do 

que foi absorvido pelas/os participantes, após aplicação do curso, foi realizado um formulário 

online para avaliação e acompanhamento do desenvolvimento da turma. O questionário era 

anônimo, contava com 39 perguntas sendo divididas em 5 seções, dentre elas 35 objetivas e 4 

discursivas. Como resultado, conseguimos observar que de 80 inscritas/os, os 33 aprovadas/os 

realizaram a avaliação do curso. Dessas 33 pessoas, 78% apontaram que conseguem encontrar 

uma relação entre o conteúdo aplicado e o seu cotidiano, bem como 58% classificou o curso como 

excelente. Por fim, a partir dos resultados obtidos conseguimos levantar algumas questões que 

precisam ser pensadas para a oferta do próximo curso, como o motivo da evasão ser tão alta e 

identificar quais são os setores da UFPR que as/os servidores mais se relacionaram e menos se 

relacionaram com o tema, e como isso pode ser aprofundado dentro deste mesmo setor. Ainda 

concluímos que dada a importância do tema para todo o contexto acadêmico, existe a necessidade 

de realização deste curso com as/os alunas/os, pensando em um modelo mais dinâmico e 

contemplando as necessidades de aprendizado e a concordância com o cotidiano das/os alunas/os. 

Com os resultados obtidos neste formulário, está sendo escrito um artigo pelas bolsistas do projeto 

avaliando a relevância do conteúdo aplicado e a compreensão das/os alunas/os acerca do tema 

apresentado no curso. 
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IRRADIAÇÃO NA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS COMO TEMÁTICA PARA A 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Nº: 202110033 

Autor(es): Amanda Borges Alves 

Orientador(es): Everton Bedin 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Ensino De Química, Irradiação Na Conservação De 

Alimentos 

 

Esse texto expõe uma atividade desenvolvida por uma bolsista do Pibid/Química da UFPR com 

alunos do 2° ano do Ensino Médio via Meet. A atividade, com objetivo de divulgação científica 

sobre a temática de Conservação de Alimentos, com foco nas 3 Categorias do Método de 

Irradiação (3CMI), instigou a participação ativa dos alunos constantemente. A atividade foi 

organizada em slides, tendo o início do desenvolvimento a partir do diálogo com os alunos via 

questões norteadoras sobre a importância de se conservar os alimentos, bem como em relação aos 

métodos para esse processo. A partir disso, alguns métodos foram explorados, assim como os 

aspectos que levariam a escolha desses. Após, 3 imagens que representam o mesmo símbolo: a 

radura, que caracteriza os alimentos tratados por irradiação, foram projetadas junto a questões 

sobre ela. Definiu-se irradiação a partir de uma ilustração e do que os estudantes entendiam sobre 

o termo; um aluno exemplificou utilizando o cotidiano, citando o Sol. Uma pergunta levou os 

alunos a imaginarem qual seria o critério de diferença entre as 3CMI, o que possibilitou classificar 

cada uma delas a partir das doses a que são submetidos os alimentos, além de identificar os seus 

efeitos, usando exemplos do cotidiano. Ainda, expôs-se 2 imagens do funcionamento do método 

nas indústrias, bem como uma tabela comparativa da vida útil de 13 alimentos, com e sem o 

tratamento, propiciando um diálogo sobre as vantagens e as desvantagens das 3CMI. Por fim, 

imagens de alimentos foram compartilhadas para instigar os alunos à adivinharem se elas foram 

ou não tratadas por irradiação, destacando que os alimentos ilustrados “apresentavam” uma 

radiação natural. Apenas um aluno indicou que já ouvira sobre o método; para os demais foi uma 

novidade interessante, embora a maioria ainda dê preferência à produtos que não tenham passado 

por uma das 3CMI, mas, posterior conversa, alguns afirmaram querer experimentar. Apesar da 

expectativa de que mais alunos participassem da atividade, avaliou-se a proposta positivamente, 

pois muitos sujeitos agradeceram e apreciaram a temática escolhida, sendo a mesma desenvolvida 

remotamente. Ao término, percebeu-se que a atividade demandava uma bagagem científica dos 

envolvidos; logo, julga-se importante uma ação mais centrada, pois os alunos apresentam 

dificuldade de participação quando não detêm saberes sobre o tema abordado. Desse modo, 

sugere-se o desenvolvimento de atividades semelhantes desde o 1º ano do Ensino Médio, a fim 

de promover e expandir a bagagem científica dos alunos nas mais diversas áreas do saber. 
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PVA NA MONITORIA DE HISTOLOGIA I: UMA OPORTUNIDADE DE APRENDER 

E ENSINAR. 

Nº: 202110034 

Autor(es): Fernanda Cohene, Henrique Miotto Zolet 

Orientador(es): Claudia Feijo Ortolani Machado 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Estudo Dos Tecidos, Prática Pedagógica, Questões No Telegram 

 

A Histologia I estuda os diferentes tecidos do corpo e é base para diversas outras disciplinas do 

curso de Medicina. O PVA teve como objetivo principal estimular a aptidão discente com 

atividades formativas de ensino, orientando e auxiliando na preparação de práticas e no processo 

teórico dos alunos. A monitoria digital na Histologia I, que reuniu alunos monitores e alunos PVA 

(ambos aqui referidos como monitores), teve como objetivo aproximar o contato entre discentes 

e docentes e auxiliar no decurso da disciplina, visto que a pandemia trouxe desafios a todos. Uma 

das muitas ações encabeçada pelos monitores foi a elaboração de questões de múltipla escolha 

para serem enviadas no grupo do Telegram, um recurso digital semelhante ao WhatsApp, formado 

somente por alunos e monitores. A grande maioria das questões era baseada em fotos de lâminas 

histológicas, pois foi a parte prática da disciplina o maior desafio a ser realizado virtualmente. A 

elaboração destas questões e atividades referentes ao conteúdo da disciplina e seu envio no 

Telegram buscou proporcionar um recurso didático interativo e que possibilitou identificar as 

dificuldades apresentadas durante o desenvolvimento das atividades e previamente às avaliações. 

Com isso foi possível às docentes darem um esclarecimento mais efetivo das dúvidas encontradas. 

Ademais, o contato direto com alunos da disciplina possibilitou aplicar na prática conceitos do 

processo de ensino-aprendizagem, como conciliar queixas de discentes e exigências curriculares 

acadêmicas, proporcionar atenção individualizada e respeitosa e construir raciocínio lógico claro 

para sanar as dúvidas. A proximidade com a organização da disciplina junto às docentes também 

ampliou a visão dos monitores quanto à estruturação de uma matéria do currículo do curso de 

Medicina e seus desafios, como incentivar o engajamento dos alunos nas aulas e atividades. A 

experiência adquirida durante a monitoria pelos alunos-monitores possibilitou um contato com a 

docência e grande desenvolvimento acadêmico e formativo ao incentivar a revisão e 

aprofundamento dos conteúdos da Histologia I, desenvolver diversas habilidades e estreitar 

vínculos entre professores e alunos. Conclui-se, então, que o PVA atingiu o objetivo proposto e 

que é enriquecedor para a formação acadêmica. 
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MONITORIA DIGITAL NA DISCIPLINA PALEOECOLOGIA 

Nº: 202110036 

Autor(es): Gabryelle da Silva Peixer 

Orientador(es): Robson Tadeu Bolzon 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Fósseis, Graduação, Monitoria 

 

A Paleoecologia integra o rol de disciplinas optativas dos cursos de Ciências Biológicas e da 

Geologia. A disciplina trata dos principais eventos de evolução da Terra ao longo do tempo 

geológico, suas conexões e a sua influência na vida no planeta. Tem carga horária total de 45 

horas sendo que na modalidade presencial são 30 horas em laboratório para análise de amostras 

com fósseis. A monitoria digital apoiou a disciplina desenvolvida de forma remota durante 6 

semanas entre janeiro e março de 2021. As atividades da disciplina ocorreram no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) UFPR Virtual (Moodle) com comunicação assíncrona e com 

alguns encontros síncronos pelo TEAMS-UFPR para apresentação e complementação dos 

conteúdos, além de esclarecimento de dúvidas. Como sistema de comunicação acessório foi 

criado um grupo em aplicativo de mensagens pelo celular. Inicialmente, remotamente, o professor 

e a monitora planejaram as atividades educativas e as estratégias previstas para cada unidade da 

disciplina, seguindo o cronograma e o plano de ensino. A monitora auxíliou na preparação do 

AVA, com as unidades didáticas, orientações, objetivos, materiais de apoio e prazos para 

realização das atividades avaliativas. Na relação entre disciplina e estudantes, a monitora ajudou 

o professor respondendo e esclarecendo dúvidas coletivas e individuais, além acompanhar a 

entrega das tarefas, questionários e outras atividades avaliativas. Além disso, enviou mensagens 

aos estudantes lembrando os prazos e, durante os encontros síncronos, recebeu as mensagens e 

perguntas e repassou ao professor. Ao final também participou do processo de avaliação da oferta 

da disciplina. Assim, a monitora participou de todas as etapas de uma disciplina remota desde o 

planejamento da disciplina, no acompanhamento das atividades e na avaliação, desenvolvendo a 

sua competência pedagógica no magistério de educação superior. Ao final foi realizado um 

questionário de avaliação e a resposta dos estudantes evidenciou a importância da monitoria 

remota na oferta dessa disciplina. As atividades da monitoria remota contribuíram para a melhoria 

da qualidade do ensino da disciplina e a consequente redução do cancelamento da matrícula e da 

evasão dos estudantes dos cursos de Ciências Biológicas e Geologia. 
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LABORATÓRIO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº: 202110039 

Autor(es): Daiana Lopes, Fernanda de Aguiar Martins, Matheus Borges de Carvalho 

Orientador(es): Leoncio Jose De Almeida Reis 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Educação Física, Esportes 

 

Divulgação científica pode ser entendida como a ação de tornar amplamente público o 

conhecimento produzido através da ciência. Direcionada ao público leigo, não especialista, busca 

facilitar a compreensão de pesquisas, trabalhos e produtos de origem científica e/ou tecnológicas. 

Realiza-se por meio de adaptações de linguagem e utilização de recursos audiovisuais diversos, 

como ilustrações, vídeos didáticos, esquemas explicativos, etc. É considerada imprescindível para 

o fomento da produção científica e essencial para o incentivo ao interesse pela ciência. Também 

é reconhecida como forma de as instituições científicas, como a universidade, justificarem sua 

atuação à sociedade que as sustentam. Em tempos de disseminação em massa de fake news e de 

conteúdos inverídicos, a divulgação científica desponta mais do que nunca como ferramenta 

necessária e estratégica para promover esclarecimentos, qualificar, fundamentar ou se contrapor 

as informações propagadas. Ramo do conhecimento científico, a Educação Física também 

necessita aprimorar, desenvolver e criar novas formas de socializar ao grande público o 

conhecimento historicamente acumulados e as novas descobertas científicas, razão pela qual foi 

concebido o presente projeto de extensão. Se considerarmos que o esporte, o exercício físico e 

outras manifestações da cultura corporal são temas recorrentes e familiares no cotidiano, mas se 

também consideramos que frequentemente a abordagem acerca desses temas não é pautada, 

instrumentalizada ou observada a partir das referências e parâmetros do conhecimento científico 

historicamente acumulado, vislumbra-se aí uma importante lacuna e uma interessante 

oportunidade para aproximar a ciência da realidade cotidiana. Através da adaptação e transposição 

didática de conhecimentos veiculados em linguagem escrita para a linguagem audiovisual, 

produziu-se conteúdo sobre o tema Esporte no formato de vídeos animados de curta duração para 

serem divulgados e compartilhados por meio das redes sociais. Os materiais produzidos 

abordaram conceitos como: definição de esporte; processos de esportivização, profissionalização 

e espetacularização do esporte; esporte, saúde e qualidade de vida; esporte e consumo; esporte e 

inclusão social; espaços de esporte e lazer; esporte e mulheres; entre outros. Estudantes bolsistas 

e voluntários participaram integralmente dos processos de elaboração, produção e avaliação dos 

conteúdos, sendo estimulados a se aprofundar nos temas tratados e a aprimorar habilidades 

necessárias aos processos de criação e edição de áudio e vídeo. 
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SABERES DOCENTES E A INTENÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO PIBID 

Nº: 202110045 

Autor(es): Maria Eduarda Alvarenga de Godoy 

Orientador(es): Everton Bedin 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Ensino De Química, Pibid, Saberes Docentes 

 

O objetivo deste estudo é apresentar as intenções dos participantes do subprojeto Pibid/Química 

da UFPR, articuladas aos Saberes Docentes, para atuar no programa. Esse objetivo deriva da 

necessidade de compreender como os Pibidianos visualizam a formação profissional, bem como 

os caminhos vislumbrados a percorrer no processo, diferenciando o dizer e o fazer pedagógico. 

Para a análise dos dados, realizada à luz de um estudo de abordagem qualitativa, fez-se uma 

interpretação das escritas nas Cartas de Intenção dos sujeitos, as quais foram enviadas como 

requisito de documentação para a inscrição ao Programa. Na análise via Análise Textual 

Discursiva identificou-se 7 categorias de intenção, bem como as suas prioridades, as quais foram 

reagrupadas em 4, priorizando-se os Saberes Docentes. Os Saberes Docentes são divididos, 

basicamente, em 4: i) Saberes Profissionais; ii) Saberes Curriculares; iii) Saberes Disciplinares; 

e, iv) Saberes Experienciais. Na análise via ATD, percebeu-se que o saber mais presente nas 

motivações dos sujeitos à participação no Pibid foi o Saber Experiencial, tanto pelo anseio de ter 

a experiência docente quanto pelo convívio com professores que podem transmitir direta ou 

indiretamente os seus saberes pessoais. Além desse, outros saberes que emergem de forma 

relacionada as intenções são os Saberes Disciplinar e Profissional, pois esses são desenvolvidos, 

amadurecidos e beneficiados pela prática, favorecendo a constituição dos Pibidianos em relação 

as questões atreladas aos currículos profissional e acadêmico. Dentre outras questões, fica 

evidente nas Cartas de Intenção que os Pibidianos têm propósito em relação ao Saber Curricular, 

uma vez que aparecem fragmentos de preocupação com referência ao saber transmitido aos alunos 

da Educação Básica (conteúdo científico, social, cultural), e como isso afeta na própria carreira 

profissional e impacta na formação científica dos próprios Pibidianos, valorizando a experiência 

pedagógica e científica que o Pibid proporciona. Por fim, entende-se que, mesmo que os 

Pibidianos se encontrem no início da formação superior, esses apresentam preocupações e 

intenções diversas para participar do programa, e estão dispostos a crescerem pedagogicamente 

para melhorar cientificamente a própria formação e a do aluno da Educação Básica. Tal desenho 

é importante para distinguir aquilo que se diz e que se lê daquilo que se faz e que se alcança, pois 

a teoria e a fala, às vezes, estão longe da realidade feita e encontrada na Educação Básica, tanto 

na formação docente quanto na prática pedagógica da sala de aula. 
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Essa comunicação objetiva compartilhar o relato da experiência didática ocorrida no Centro de 

Línguas e Interculturalidade (Celin) com alunos do Curso de Letras Italiano (Licenciatura) da 

Universidade Federal do Paraná. O Celin tem um papel importante na formação inicial de futuros 

professores de italiano porque oportuniza o primeiro contato dos alunos de Letras com a sala de 

aula. Além disso, concomitantemente às aulas, os futuros professores desenvolvem pesquisas 

relacionadas ao ensino-aprendizagem de italiano como língua estrangeira e à produção de 

materiais didáticos de italiano. A experiência relatada nesta comunicação nasce quando um grupo 

de 06 alunos da graduação e professores de italiano do Celin, coordenados por uma professora do 

Curso de Letras, resolve analisar alguns livros de literatura usados no Celin para aplicar as provas 

orais do curso. Os livros até então utilizados eram, em sua maioria, de leitura graduada, mas 

existiam também alguns de literatura adaptada. A pesquisa envolveu a leitura dessas obras já 

usadas, mas também estudos teóricos relacionados: a) a utilização da literatura em sala de aula de 

italiano como língua estrangeira; b) a interculturalidade como instrumento de promoção de 

diálogo entre culturas; c) a produção de atividades didáticas baseadas em tarefas (tasks). Após a 

constatação de que os livros de literatura até então utilizados não eram adequados aos objetivos 

(sobretudo aqueles de literatura graduada), foi feita uma busca por outros títulos, dessa vez 

autênticos, e novas propostas de provas orais foram elaboradas. Com a chegada da pandemia de 

Covid-19, além das provas orais, o grupo elaborou atividades online para cada livro de literatura 

escolhido. Essas produções elaboradas pelo grupo, junto às nossas percepções como 

alunos/professores/pesquisadores, são o resultado da presente comunicação. 
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A divulgação científica é uma forma de aproximação entre a universidade e a sociedade. A 

divulgação científica contínua pode contribuir para o maior entendimento da ciência, evitando 

negacionismos como o crescente movimento anti-vacina, além de também atuar como forma de 

prestação de contas dos investimentos públicos nas atividades de pesquisa. O projeto de extensão 

Fisiologia na UFPR foi concebido com o objetivo de promover divulgação científica através das 

redes sociais. O formato planejado era originalmente na forma de entrevistas com os autores das 

publicações científicas, junto com vídeos dos experimentos sendo realizados. Com a pandemia, 

as entrevistas gravadas presencialmente foram abandonadas. Com os laboratórios esvaziados, 

também ficamos com a possibilidade de filmagens reduzida. Assim, o foco do projeto foi alterado 

para criação de vídeos na forma de animações. O objetivo específico deste projeto foi criar vídeos 

de divulgação científica da produção do Departamento de Fisiologia e criação de carrosséis de 

imagens resumindo estes mesmos vídeos. A plataforma para postagens dos vídeos foi o YouTube 

(canal Fisiologia na UFPR) e a rede social para postagens dos carrosséis foi o Instagram 

(@fisiologia.na.ufpr). Também foram criados perfis em outras redes sociais para auxiliar na 

divulgação e direcionar o público ao canal no YouTube. Estas outras redes sociais foram: 

Facebook, Twitter, Medium, Blogspot e Pinterest. Os links para os vídeos também foram postados 

no site do Departamento de Fisiologia. Para a escolha do conteúdo, foram selecionados artigos 

científicos publicados a partir de 2018 em que o último autor fosse professor do Departamento de 

Fisiologia. Os vídeos e imagens foram elaborados utilizando ferramentas gratuitas (programas 

Davinci Resolve, GIMP, Inkscape) e pagas (programas After Effects e Doodly e banco de 

imagens Mind the Graph). Foram publicados 6 vídeos no canal do YouTube. Os vídeos têm 

duração entre 4 a 6 minutos. Até a data de 01/08/2021, o canal contava com 197 inscritos, 5,4 mil 

visualizações dos vídeos e 97,6 horas assistidas. O perfil fisiologia.na.ufpr tem 369 seguidores no 

Instagram. Concluímos que é possível fazer divulgação científica e ter engajamento com a 

comunidade de maneira online durante a pandemia. 
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FAKE NEWS: DA DISSEMINAÇÃO AO COMBATE - UMA ATIVIDADE DO 
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Trabalhar com a temática das Fakes News é importante, principalmente na Educação Básica, 

porque uma notícia falsa acarreta em diversos problemas para a sociedade em consequência da 

sua disseminação e da crença da população, muitas vezes, pela falta de conhecimento ou de 

concepções errôneas. Afinal, se uma notícia falsa sobre a composição de uma vacina num 

momento pandêmico for lançada, e a população acreditar e se recusar a se vacinar, o surto da 

doença nunca acabará, e o sistema de saúde se sobrecarregará. Além disso, pessoas podem ser 

acusadas injustamente e ter a reputação destruída, causando danos psicológicos incalculáveis, 

dentre outros problemas. Partindo desse pressuposto, realizou-se uma atividade que visou a 

conscientização sobre os possíveis problemas que uma notícia falsa pode causar, além de apontar 

como uma Fake News pode ser identificada e combatida. A atividade foi desenvolvida durante 2 

aulas da disciplina de química em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, em um colégio público 

de Curitiba, por meio de uma apresentação realizada por bolsistas do Subprojeto Pibid/Química 

da UFPR. Para a aula que ocorreu via Meet, as pibidianas selecionaram uma Fake News e 

realizaram uma aula expositiva, contendo uma explicação científica sobre ela, seguida de um 

debate crítico com os alunos. Por fim, como atividade avaliativa, os estudantes elaboraram 

cartazes informativos sobre o tema, utilizando a plataforma digital “Canva”. Durante o debate 

sobre as Fake News, poucos alunos prolongaram a sua interação para além do sim e do não, 

quando questionados sobre algo de sua vivência que remetesse ao assunto abordado. Todavia, 

alguns alunos demonstraram um interesse maior na discussão e compartilharam algumas notícias 

errôneas que conheciam, trazendo para a pauta da discussão outros pontos para a interação, como 

o porquê de o álcool em gel ser usado pra eliminar o vírus causador da COVID-19. Apesar da 

baixa interação por parte de alguns alunos, boa parte da turma demonstrou interesse nos conteúdos 

abordados na confecção dos cartazes para a atividade, destacando diversos pontos citados na 

discussão e trazendo um informativo completo, inclusive com elementos científicos. A aplicação 

da atividade trouxe pontos de conscientização cruciais para os alunos, essencialmente com 

abordagens científicas com foco na disciplina. As ações utilizadas durante o desenvolvimento 

foram essenciais tanto em questões científicas quanto no viés cotidiano, mantendo os indivíduos 

alertas para sempre consultarem fontes confiáveis antes de disseminarem informações 

encontradas na Internet. 
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Este trabalho relata a aplicação de atividade sobre fake news, realizada remotamente via Meet, 

por bolsistas do Pibid/Química da UFPR em uma turma de 1º ano do Ensino Médio Regular e 

outra de 3º ano do Ensino Técnico em Informática, de uma escola pública de Curitiba. Objetivou-

se conscientizar os estudantes sobre a disseminação de notícias falsas e seus desdobramentos, 

essencialmente a respeito de tratamentos caseiros, alimentos e fármacos que dizem combater o 

Coronavírus e a presença de microchips em vacinas a partir de conceitos estudados na Química. 

Introduziu-se a atividade via mensagem de WhatsApp que afirma: o Covid-19 é imune a 

organismos com um pH maior que 5,5 e a ingestão de alguns alimentos promove a imunidade por 

terem pH básico. O texto informa o pH de sete frutas, sendo o do limão de 9,9. Então, questionou-

se os alunos em relação ao pH do limão, e todos responderam ser “ácido”, surgindo à questão: a 

ingestão de alguns alimentos pode nos tornar imunes ao coronavírus, mesmo não havendo 

comprovações científicas sobre os valores de pH suportados pelo vírus ou sobre a eficiência de 

frutas cítricas em seu combate, seja relacionada à ingestão ou ao contato com a pele? Assim, 

levantou-se diferentes problemas causados ao corpo pela alteração de pH. Ainda, utilizou-se um 

vídeo do Instagram que aborda a ineficiência da Cloroquina para tratamento precoce do SARS-

CoV-2, reafirmando que não há comprovação de que esse e outros medicamentos têm eficácia 

contra o vírus, intensificando a necessidade de seguir as medidas de prevenção da Covid-19 

disponibilizadas pela OMS. Após, apresentou-se um vídeo de uma mulher mostrando um celular 

atraído pelo braço vacinado de seu pai, pois se implantou um microchip durante a vacina, 

possibilitando um diálogo sobre os mecanismos de defesa do corpo humano. Ao término, por 

meio da música "O pulso", banda Titãs, abordou-se o ressurgimento de doenças erradicadas e o 

movimento antivacina, reforçando a ideia de que as notícias falsas sempre fizeram parte da 

sociedade, porém o crescimento das mídias sociais intensificou esse fenômeno. Logo, procurou-

se manter contato com os alunos, conversando informalmente sobre o que já ouviram a respeito 

de fake news. Após explanações e explicações, alguns observaram e relataram hábitos 

equivocados de familiares e conhecidos. A atividade proporcionou aos estudantes entenderem a 

importância de verificar notícias recebidas, identificar a presença da Química e outras Ciências 

no cotidiano, bem como alguns riscos proporcionados pela automedicação ou receitas caseiras 

para tratamento de doenças. 
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Enquanto vigorarem as restrições para o desenvolvimento de aulas presenciais, o Programa 

Emergencial de Monitoria Digital será de grande importância para a formação discente. O referido 

programa tem como finalidade o apoio e o assessoramento operacional aos docentes da UFPR 

nas atividades didáticas que requerem o emprego de tecnologias digitais de comunicação e de 

informação para o seu desenvolvimento. Nesse contexto, a monitoria é uma oportunidade para o 

aluno ter um aprendizado na docência, pois proporciona diversas práticas na área do ensino. 

Durante a última oferta de disciplinas remotas, fui monitor da disciplina de Síntese de Fármacos, 

experiência que relato neste trabalho e na qual foi possível ter uma visão diferente do processo de 

aprendizado, enquanto estudante e intermediador dos discentes e dos dois docentes da disciplina. 

Por ter conhecimento em tecnologias e suas aplicações, auxiliei discentes e docentes a superar as 

dificuldades na utilização da plataforma Microsoft TEAMS, ambiente virtual no qual a disciplina 

foi lecionada. Além disso, contribuí ajudando os discentes durante as suas atividades práticas 

direcionadas ao uso de bases de dados para a Síntese de Fármacos. Uma das bases mais utilizada 

foi o REAXYS®, a qual armazena milhares de artigos ou outros tipos de documentos a respeito 

de reações orgânicas. A principal dificuldade dos estudantes em relação às pesquisas não foi 

apenas relacionada ao fato de não dominarem o uso da base de dados, mas também da falta de 

conhecimento da língua inglesa, pois os artigos publicados não se encontram em língua 

portuguesa. Como atividades desenvolvidas, destaco o auxílio na elaboração de tabelas, 

elucidação de dúvidas dos discentes e direcionamento aos estudos, bem como o auxílio na 

avaliação das atividades. Como resultados as atividades realizadas serviram para o meu 

aperfeiçoamento pessoal. O maior problema das disciplinas virtuais é a pouca interação dos 

discentes com os docentes, especialmente em disciplinas teórico-práticas, onde foram necessárias 

adaptações do conteúdo prático. Os meios disponíveis para aplicação de aulas e provas são 

suficientes, mas quando não há a participação presencial dos discentes torna-se difícil avaliar o 

andamento da disciplina. Uma sugestão para a melhoria do ambiente virtual nas disciplinas é que 

deveria ser obrigatória a presença dos estudantes durantes as aulas. Concluindo, as atividades 

exercidas foram de extrema importância para as três partes envolvidas: discentes, docentes e para 

mim, como monitor, pois senti despertar o desejo de multiplicar conhecimentos. 
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O projeto “Ensino de Libras como segunda língua” surge a partir da necessidade de ampliação da 

capacitação de acadêmicos do Letras Libras da UFPR, no que se refere a essa temática e neste 

contexto que se situa o presente trabalho que tem o objetivo de demonstrar as ações desenvolvidas 

no âmbito dos planos de trabalho de 2021. Neste ano o projeto está voltado à produção de material 

didático para o ensino de Libras para aprendizes no nível intermediário e avançado do Núcleo de 

Ensino de Libras (NEL) que é a unidade parceira. O material didático destinado aos aprendizes 

do nível intermediário envolve o trabalho com unidade temática “tecnologia” e contém tarefas de 

interpretação de texto, vocabulários e gramática. O material didático destinado aos aprendizes do 

nível avançado compreende o trabalho com gênero textual fábula e envolve leitura, análise 

linguística, produção inicial e final em Libras. Metodologicamente, os planos de trabalho são 

desenvolvidos através da gravação e edição dos conteúdos pelos bolsistas para que em fase futura 

possa ser realizada a validação e a socialização dos materiais didáticos. Como resultado temos 15 

perguntas da unidade temática tecnologia e 10 questões destinadas ao nível avançado as quais 

serão posteriormente disponibiloizadas ao Saell - Sistema de Apoio aos Estudos da Libras como 

L2. O SAELL é uma plataforma virtual, equitativa e de qualidade desenvolvida em2019 que 

contém vários materiais em vídeos os quais são de acesso livre tanto a professores como a alunos. 

Atualmente os materiais disponíveis são vocabulário, gramática e texto, bem como a orientações 

pedagógicas.  Conclui-se que o projeto em questão oferece a possibilidade de formação aos 

estudantes do Letras Libras de modo que possam atuar com qualidade, seriedade, ética e 

profissionalismo na área de Libras como L2 para ouvintes. 
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Diante das restrições impostas pela pandemia desde 2020, o Programa Emergencial de Monitoria 

Digital tem sido de fundamental importância para  o  desenvolvimento das atividades didáticas 

no ensino remoto da UFPR. A atuação de monitores no decorrer das disciplinas tem se mostrado 

produtiva não só  por ampliar os conhecimentos sobre a aplicabilidade de ferramentas digitais 

mas também por permitir um trabalho mais  colaborativo junto aos docentes. Com base nesta 

breve introdução, a presente comunicação tem por objetivo relatar a experiência da monitoria na 

disciplina Introdução à Leitura em Língua Inglesa (HE 1184), ofertada no período correspondente 

à 2020.2. De forma geral, a referida disciplina teve como proposta principal  o desenvolvimento 

de práticas críticas de leitura, de  análise e de  interpretação de textos literários e não-literários. 

Entre as atividades assíncronas desenvolvidas pelos discentes, destacam-se:  leituras de artigos 

em  em PDF em inglês, elaboração de  produções multimodais (graphic novels e diários), gravação 

de  vídeos/podcasts e postagens em fóruns. Já nas aulas síncronas, foram realizados debates em 

grupo e em pares, com foco na  reflexão e debate crítico sobre os temas abordados. Como 

metodologia prevista no plano de trabalho, a monitora atuou na  verificação dos conteúdos 

postados semanalmente na UFPR Virtual, ofereceu  apoio tecnológico aos alunos, produziu a 

curadoria de materiais e recursos digitais a serem adotados no decorrer da disciplina, participou 

de  capacitação promovida  pela PROGRAD/CIPEAD, bem como realizou a leitura de artigos 

relacionados ao ensino remoto e educação durante a pandemia. De forma complementar, auxiliou 

os alunos que apresentaram dificuldades com os recursos digitais (Padlet, Flipgrid, Mural, 

Wakelet),  registrou as notas/presenças em uma planilha, participou de reuniões quinzenais com 

a docente para discutir alternativas de recursos  digitais, assim como o  progresso dos discentes. 

Como resultados principais e análise, é relevante apontar como a atuação da monitora  favoreceu 

a comunicação com os  alunos que apresentaram dificuldades e buscou alternativas  aos recursos 

utilizados. Como conclusão, ressalta-se o impacto da monitoria digital na formação acadêmica da 

bolsista uma vez que possibilitou a consciência de sua responsabilidade, de seu conhecimento 

sobre recursos digitais e das suas habilidades interpessoais, além de promover um olhar próximo 

e reflexivo sobre a dinâmica  de uma disciplina durante o ensino remoto. 
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Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, parte dos componentes curriculares da Unidade 

Temática Vida e Evolução podem ser trabalhados a partir das plantas fósseis. A história evolutiva 

das plantas fósseis explica a diversidade das plantas atuais e suas adaptações aos ambientes. 

Contudo, existe pouca bibliografia em língua portuguesa que trate das plantas fósseis em uma 

linguagem voltada para o público infantil, e o pouco que há está desatualizado. Esse projeto visa 

desenvolver ações de educação nas escolas, prioritariamente da rede pública, para o ensino de 

plantas fósseis e a realização de atividades de divulgação da Paleobotânica. As ações incluem a 

formação de professores além da produção e adaptação de recursos educacionais. Neste ano as 

ações ocorrerão de forma remota. Será necessário também fazer a transposição do conhecimento 

científico da Paleobotânica para materiais educacionais, incluindo jogos, roteiros, textos, vídeos 

etc. A formação de professores ocorrerá mediante cursos, oficinas e palestras, planejados com 

base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos componentes curriculares da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de Curitiba. Uma oficina em ambiente virtual está agendada para 

a 12ª Semana de Arte Cultura e Literatura 2º Virtual, organizada pela SME de Curitiba. Além da 

oficina existe a previsão de oferta de um curso de extensão para professores. A oficina e o curso 

permitirão a manutenção do diálogo e a troca de saberes da equipe do projeto com os docentes 

das escolas. O projeto iniciou em abril de 2021 com o levantamento de recursos educacionais e 

de bibliografia nas bases eletrônicas e sítios da internet com os temas: plantas, evolução e plantas 

fósseis. A pesquisa de atividades remotas com plantas, evolução e plantas fósseis em sítios da 

internet tem possibilitado reunir vídeos, textos e outras mídias, com propostas de atividades para 

uso nas escolas com as crianças. O conhecimento reunido será disponibilizado nas redes sociais 

e em sítio digital. Os recursos educacionais do projeto serão organizados no repositório digital da 

UFPR. Assim, o ensino das plantas no Ensino Fundamental pode deixar de ser apenas a descrição 

de suas características e partes, incluir os saberes dos fósseis e abordar questões relacionadas com 

a compreensão dos processos evolutivos, da diversidade e da manutenção da vida no planeta. 
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O Projeto de Extensão Nenhum(a) a menos na escola – Fase II tem como objetivo principal 

contribuir para a garantia de trajetórias mais equânimes em escolas consideradas vulneráveis da 

Rede Municipal de Ensino de Pinhais (região metropolitana de Curitiba). O projeto contempla 

cinco etapas: Análise da realidade (pesquisa qualitativa e quantitativa) das escolas participantes 

do projeto e mapeamento da Rede Municipal de Ensino; Mobilização conceitual, com a realização 

de formação continuada para a equipe gestora, professores e profissionais da Secretaria Municipal 

de Educação; Definição de metas e ações de cunho pedagógico e educativo; Desenvolvimento e 

acompanhamento das ações juntamente com a comunidade escolar; Avaliação de percurso. 

Destarte, este trabalho tem por objetivo apresentar as ações de formação continuada (mobilização 

conceitual) desenvolvidas pelo projeto desde 2017 até o primeiro semestre de 2021. Buscamos, 

metodologicamente, descrever e analisar as ações de formação continuada realizadas entre os 

anos de 2017, 2018 e 2019, na primeira escola parceira do projeto, como também, as ações 

desenvolvidas a partir de 2020 até o presente momento, nas seis escolas participantes da fase II 

do projeto. Ressalta-se que o projeto busca a garantia do direito à educação, e intrinsicamente a 

este, do direito de aprender, por meio da construção de ações pedagógicas que qualifiquem o 

atendimento aos(as) alunos(as), professores(as) e famílias das unidades de ensino, através da 

parceria com a comunidade escolar, do apoio à equipe gestora, da formação continuada dos 

profissionais da educação e da colaboração estabelecida com representantes da Secretaria 

Municipal de Educação do município parceiro. Logo, na fase de mobilização conceitual, ocorrem 

estudos e discussões mensais com os profissionais da escola sobre os princípios e pressupostos 

para a construção de uma boa escola: equidade, direito à educação, escola justa, desigualdades 

sociais, entre outros temas. Conclui-se que, com o desenvolvimento do projeto, tem-se colaborado 

para as reflexões sobre a efetivação do princípio do direito à educação, evocando o princípio da 

equidade em todas as práticas educativas, como também, a construção de uma boa escola - escola 

justa - que garanta o direito de aprender de todos e todas. 
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Todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão durante a pandemia da Covid-19 necessitaram 

ser adaptados para contemplarem os estudantes e a comunidade envolvida. Dessa maneira, a 

disciplina de “Projetos Integrados D” do curso de Licenciatura em Educação Física da UFPR, 

oportunizou vivências práticas docentes de forma online, por meio do Projeto extensionista 

EnvelheSendo/UFPR. O objetivo deste relato é apresentar as contribuições e dificuldades 

percebidas nesta atividade remota do ensino aliado à extensão, durante a pandemia da Covid-19. 

A disciplina “Projetos Integrados D” foi cursada em 2020, no Período Especial II, e envolveu 

encontros semanais síncronos com duração de três horas, nos quais discutíamos a teoria 

envolvendo a temática do envelhecimento, escola e Educação Física, utilizando materiais diversos 

(textos, filmes, dentre outros). A prática docente foi vivenciada por meio da extensão, ocorreu 

com os idosos do EnvelheSendo em duas aulas de atividades físicas por semana, por meio da 

plataforma Jitsi Meet, com duração de 60 minutos. Embora a minha participação no 

EnvelheSendo tenha iniciado anteriormente à disciplina (como voluntária), foi importante 

perceber o projeto integrado ao ensino por meio de uma disciplina. As duas principais dificuldades 

foram a instabilidade e qualidade da internet, que afetavam diretamente no desempenho das aulas 

práticas e expositivas dialogadas, assim como a dificuldade em ministrar aulas online, devido ao 

pouco espaço para aplicar as atividades das aulas com os idosos. Por outro lado, as contribuições 

foram o estímulo a desenvolver e aplicar o planejamento utilizando linguagem técnica da área e 

adaptá-la na comunicação aos idosos durante a prática; a leitura de textos acadêmicos; a relação 

teórico-prática e a ampliação a respeito das possibilidades de atuação. Assim, apesar das 

dificuldades com a internet e o pouco espaço para desenvolvimento das aulas, pode-se afirmar 

que a relação ensino-extensão foi positiva para o meu desenvolvimento acadêmico, oportunizando 

reflexões e críticas construtivas importantes para a formação de futuros profissionais, com olhares 

voltados a uma população crescente que necessita de atividades adequadas à faixa etária. Além 

disso, auxiliou na continuidade dos estudos durante a suspensão do calendário acadêmico em 

2020, mantendo uma rotina e responsabilidades a serem cumpridas. Portanto, a disciplina de 

“Projetos Integrados D” juntamente com o Projeto EnvelheSendo, auxiliaram não só na formação 

discente, mas na manutenção da saúde mental necessária neste período. 
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A necessidade de se adaptar os tradicionais métodos pedagógicos mediante o uso das TIC’s 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) é uma tendência cada vez mais forte para a 

educação, sendo que os alunos da geração Z possuem algumas particularidades que a diferenciam 

das anteriores, como a dependência tecnológica, a facilidade de assimilação de diferentes 

informações e o uso de uma nova linguagem. Assim surge a possibilidade de reinventar, bem 

como introduzir o lúdico nas salas de aula, sob a forma de jogos eletrônicos didáticos, como 

ferramenta auxiliar e multidisciplinar no ensino de química. Neste sentido, durante as atividades 

para desenvolvimento de Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas 

do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar, com o objetivo de propor uma estratégia 

de ensino diversificada, foi proposta uma abordagem mais lúdica no ensino de química, mediada 

por jogos e simulações, com função pedagógica, feitas em planilhas eletrônicas, que são 

programas de computador extremamente potentes e versáteis, mas muitas vezes subutilizados. A 

fundamentação teórica para essa abordagem tem origem nas ideias de pensadores como Huizinga, 

Piaget, Kishimoto, entre outros. Foram então criados e finalizados três jogos interativos, os jogos 

abordaram os seguintes temas: funções orgânicas e suas aplicações; tabela periódica; e palavras-

cruzadas sobre assuntos de química em geral. Para preparação dos jogos foram empregadas 

planilhas eletrônicas com macros, que pode ser uma alterativa mais acessível para criação e uso 

de jogos em diferentes colégios. O jogo pode ser utilizado como estratégia de ensino na área de 

química com turmas do Ensino Médio ou até mesmo, em alguns contextos, no ensino de 

graduação, buscando criar motivação e aprendizagem significativa para os estudantes. Desta 

forma, contribui-se também para inserção do lúdico na prática pedagógica na escola. A proposta 

do uso de planilhas eletrônicas também visa facilitar o acesso para que outros agentes da educação 

possam utilizar a ferramenta, inclusive personalizando para o conteúdo de seu interesse. Este 

acesso pode ser um pouco mais complicado com o uso de linguagens de programação mais 

complexas. 
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Este trabalho teve como objetivo apresentar a perspectiva da Pedagogia das Competências como 

ferramenta de auxílio para o processo de ensino/aprendizagem de física. Buscamos responder à 

pergunta: O que a Pedagogia das Competências traz para auxiliar o ensino/aprendizagem de 

física? Para responder esta questão, nos baseamos principalmente nas produções de Philippe 

Perrenoud na Pedagogia das Competências, considerando o contexto maior da filosofia do 

aprender a aprender, o movimento de direcionar os esforços do ensino no processo de capacitação 

das pessoas a construírem e mobilizarem seus conhecimentos quando necessário, ao invés de 

simplesmente transmitir conhecimento puro para elas. Dentro da metodologia de revisão 

bibliográfica pudemos hipotetizar que as demandas do mundo contemporâneo, em constante 

mudança, exigem habilidades diferentes a cada dia, com novos obstáculos e desafios no mundo 

do trabalho e nas vidas pessoal e social. A disciplina de física é, como muitas outras, caracterizada 

pela grande quantidade de informações e a demanda de assimilá-las, dando uma reputação 

histórica de ser uma matéria extremamente difícil pelo fato das pessoas não conseguirem 

apreender seu quadro teórico conceitual ao qual elas estão sendo expostas. Identificamos que, 

com a pedagogia das competências, pudemos repensar a forma como lidamos com os conteúdos 

escolares e a física seria muito beneficiada com esse processo de revisão da abordagem escolar. 

Concluímos que, através do modelo de ensino para desenvolvimento de competências, estaremos 

abordando a física de forma a possibilitar aos alunos explorá-la; assim, os discentes colocam em 

prática os conceitos vistos em sala de aula nas suas vidas e, principalmente, podem olhar suas 

realidades com uma perspectiva diferente, e se aventurar dentro das maravilhas do mundo da 

ciência nas suas próprias casas, estimulando uma competência de pensamento autônomo e crítico 

em face da sua realidade, buscando descobrir respostas para os problemas que estão ao seu redor 

e praticando o pensamento científico, analisando situações-problemas, propondo soluções, 

testando suas ideias e consolidando seu conhecimento na prática. 
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Através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) iniciamos nosso 

trabalho com o propósito de investigar a influência que o currículo priorizado e as expectativas 

de aprendizagem tem na nossa prática do ensino remoto. A aplicação, no 1º ano do Ensino Médio, 

se baseou em conceituar a relatividade relacionada à velocidade, mostrando os conceitos de forma 

bastante visual e aberta à indagações, mesmo que alheias ao conteúdo diretamente trabalhado em 

sala, de forma a resgatar e utilizar o conhecimento prévio dos alunos, buscava-se utilizar o 

interesse gerado pela forte curiosidade inerente aos alunos pela Física Moderna, com um assunto 

excluído das salas de aula.  A priorização dos currículos é um guia para o educador, que busca 

facilitar o entendimento do aluno através da segmentação de conteúdos tabelados conforme o 

calendário acadêmico e o plano de aula como: estruturantes, básicos e específicos. Busca 

organizar a profundidade trabalhada com os alunos no período de EAD, focalizando nos aspectos 

conceituais da Física, deixando ao professor a liberdade de decidir as prioridades e ajustando a 

expectativa de aprendizagem com menos teor matemático, focando nas estruturas das 

competências do ensino. Foi notável a maior interação dos alunos, justificada principalmente pela 

curiosidade existente no conteúdo. Em aulas posteriores ficou evidente uma melhora tanto na 

frequência quanto na interação, recebíamos mais indagações, os alunos apresentaram-se mais 

dispostos e possivelmente mais suscetíveis a absorção do conteúdo proposto, com a maior 

interação e maior quantidade de perguntas abertas, houveram co-relacionamentos de conteúdos e 

ideias tanto entre os alunos quanto em relação às aulas, além de poder criar um vínculo com os 

estudantes, tornando as aulas mais leves. Podemos ver que esse tipo de abordagem, mesmo que 

não estivesse no cronograma, possibilitou um rendimento melhor na aprendizagem e resgatou 

bem como fixou conteúdos anteriores, posteriores e auxiliou na sintetização de ideias próprias 

dos alunos. 
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O MatematicATIVA é um projeto de extensão do Departamento de Matemática (DMAT) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) que, desde maio de  2017, atua em escolas do Ensino 

Básico da região metropolitana de Curitiba promovendo eventos que são constituídos por uma 

exposição interativa e por palestras avulsas sobre matemática. Com o surgimento da pandemia  

do COVID-19, as escolas e a UFPR passaram a funcionar remotamente e os eventos promovidos 

pelo projeto tornaram-se inviáveis. Desta forma, o projeto MatematicATIVA: Edição 2019 tem 

realizado, desde 2020, atividades remotas  que consistem na criação  e publicação  no Facebook 

e no Instagram das versões digitais das atividades concretas que eram realizadas em suas 

exposições antes da pandemia. O objetivo foi continuar  apresentando  a Matemática  de forma 

lúdica e descontraída, mostrando aspectos curiosos e divertidos  relacionados a diversos temas e, 

desta maneira, promover o interesse e o encanto pela Matemática. A metodologia de 

desenvolvimento dos conteúdos em forma de fotos e vídeos consistiu na discussão sobre os temas, 

criação dos roteiros, preparação dos designs e materiais das publicações, além da organização e 

gerenciamento das postagens nas redes. Usaram-se artifícios na forma de quizzes e enquetes para 

interagir com o público e para avaliar o envolvimento dele com a atividade proposta.  Foram 

conquistados 535 seguidores no Facebook e 483 seguidores no Instagram, sem qualquer aplicação 

de métodos de divulgação, apenas com a publicação do conteúdo produzido. Houve o 

envolvimento de 17 alunos de graduação. O desenvolvimento de conteúdo digital de matemática 

para redes sociais mostrou-se como uma alternativa viável para a manutenção do projeto. Além 

de oportunizar o diálogo com o público, os dados de acesso às páginas, fornecidos pelas 

plataformas, permitiram uma avaliação do trabalho. O domínio das especificidades  da tecnologia 

disponível para tal tarefa foi uma oportunidade de aprendizado e de aplicação de vários tipos de 

conhecimentos. Neste momento de imersão das pessoas nas redes sociais, promover acesso a um 

conteúdo educativo e de qualidade foi uma tarefa que contribuiu tanto para a formação acadêmica 

dos estudantes envolvidos quanto para o público que o recebeu.  Num cenário pós-pandemia, as 

atividades nas redes sociais poderão permanecer, pois tornaram o projeto mais abrangente em  

termos de público e de formação dos alunos de graduação. 
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Por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), buscamos entender, através de pesquisas, leituras e discussões, que 

resultados a interdisciplinaridade, conexão de diferentes disciplinas em um mesmo planejamento, 

poderia trazer para o ensino da Física, ou seja, de que forma a interdisciplinaridade afeta o ensino 

dos alunos. Sabendo-se que a ciência é uma série de progressos não isolados, os conhecimentos 

devem estar conectados de algum modo e, reconhecendo isso, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), feita com o apoio de educadores de todo o país, demonstrou a importância dessa 

interdisciplinaridade na educação. Com isso, esse vínculo acrescentou muito ao ensino da Física, 

que possibilitou uma maior aprendizagem significativa dos alunos. Deste modo, por meio de 

atividades em conjunto com outras disciplinas, ou seja, integrando saberes de diferentes áreas, o 

aluno pode tirar maior proveito do conhecimento e relacioná-lo ao seu cotidiano. Introduzir a 

interdisciplinaridade em sala de aula, por meio de um planejamento vinculativo e flexibilizado 

entre disciplinas no qual a Física, a Matemática e a Química poderiam trabalhar juntas, por 

exemplo, tornaria as aulas de matérias consideradas difíceis de ensinar muito mais dinâmicas, 

dando ao professor a abertura de expandir mais os tópicos trabalhados e ao aluno um 

entendimento mais amplo sobre o conteúdo. Esse método pode ainda não ser amplamente 

utilizado em sala de aula, mas com o respaldo teórico da BNCC, seu uso é incentivado e traz 

vantagens não apenas para o ensino de Física, mas de todas as matérias, pois fora da escola os 

conhecimentos costumam estar interligados. Tendo em vista que o objetivo da instituição de 

ensino é construir cidadãos críticos, com a interdisciplinaridade estaríamos estimulando não 

apenas a aplicabilidade dos conteúdos ensinados em sala de aula na prática, mas também as 

competências e habilidades para uma formação integral do aluno, isto é, pessoas com senso crítico 

preparadas para conviver em sociedade, buscando o bem comum. Sendo assim, percebemos que, 

utilizando diferentes metodologias em classe, um planejamento em conjunto com docentes de 

outras áreas, materiais didáticos disponíveis e recursos tecnológicos, teremos um discente com 

maior aproveitamento em sala de aula, mais motivado a estudar e aplicar seus conhecimentos na 

sociedade, ou seja, se a interdisciplinaridade estiver presente em um planejamento flexível e 

colaborativo, trará benefícios imensos aos estudante. 
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CONEXÕES DE SABERES: 10 ANOS DO GRUPO PET COMUNIDADES DO CAMPO 

(2010-2020) 

Nº: 202110076 

Autor(es): Adilton Angelo Batista Junior, Luana Portela, Luiza Breis, Thainara Rocha do 

Nascimento 

Orientador(es): Liliani Marilia Tiepolo 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Comunidades Do Campo, Diálogo De Saberes, Povos E Comunidades 

Tradicionais 

 

O Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes Comunidades do Campo (PET CC) 

iniciou sua trajetória interdisciplinar através do Edital 9/2010 do Ministério da Educação. Em 

2020, o grupo completou 10 anos de história e realizou uma série de atividades para comemorar 

sua trajetória e divulgar atividades destacadas. O primeiro evento contou com egressos do PET 

CC e do primeiro tutor e idealizador do programa Prof. Valdir F. Denardin. Além deste, o grupo 

PET CC iniciou um trabalho de análise interna destes 10 anos a partir de uma análise documental 

com dados disponibilizados no SIGPET e nos documentos internos do grupo. Constatou-se que o 

PET CC contou com 77 integrantes, entre bolsistas e voluntárias (os), sendo estes dos cursos de 

Bacharelado em Serviço Social, Gestão e Empreendedorismo, Administração Pública, Ciências 

Ambientais e Saúde Coletiva, Licenciaturas de Geografia, Educação Física, Artes, Ciências e 

Educação do Campo e do curso Tecnólogo em Agroecologia. Os estudantes que passaram pelo 

programa são majoritariamente advindos de escolas públicas e de comunidades periféricas, bem 

como de comunidades tradicionais do campo, como caiçaras, indígenas, quilombolas, e do 

ambiente urbano. Destacamos a característica interdisciplinar que possibilita a conexão de saberes 

e conhecimentos entre diversas perspectivas socioculturais, tanto dos integrantes quanto das 

comunidades que temos tido contato. Desde o início do programa, foram desenvolvidas várias 

atividades com participação da comunidade interna e externa, como as nove edições do Seminário 

de Desenvolvimento Sustentável, que trazem discussões precedentes ao Simpósio Brasileiro de 

Desenvolvimento Sustentável, organizado pelo Programa de Pós Graduação de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável da UFPR, no qual o PET CC atua na organização. Outras atividades de 

destaque foram: Experiências em comunidades rurais e tradicionais; publicação de artigos;  

organização de um e-livro, congregando diversos grupos PET do Brasil que tratam do campo, 

desde a fronteira sul até o semiárido; publicação de um manual de inclusão digital e de uma 

cartilha em conjunto ao PET Química da UFPR sobre os agrotóxicos, fomentando a troca de 

conhecimento interdisciplinar. Concluímos que ao longo destes 10 anos de história, o PET CC se 

mantem fiel a sua proposta original de estudar, compreender e dar visibilidade às comunidades 

do campo por meio de estudos, eventos, imersões e trocas de experiências em diversas 

comunidades rurais do litoral do Paraná, em verdadeiro diálogo de saberes entre a academia e a 

população rural local. 
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NÚCLEO DE ARTE E EDUCAÇÃO 

Nº: 202110077 

Autor(es): Eva Maria de Almeida, Igor Ligieri Nunes 

Orientador(es): Gisele Kliemann, Giselly Brasil 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Arte-Educação, Comunicação, Extensão Universitária 

 

O Programa de Extensão "Núcleo de Arte e Educação" iniciou em 2019, após 10 anos de ações 

extensionistas em projetos isolados, buscando conectar ensino, pesquisa e extensão do Curso de 

Licenciatura em Artes com projetos e iniciativas sociais. Articular arte e educação na produção 

de conhecimento, expande a formação do estudante e cria estratégias de diálogo e relação com a 

comunidade em geral, interessada no campo da arte e educação. Os projetos de extensão e 

pesquisa, cursos e eventos vinculados, integrados num programa e com objetivos comuns, 

potencializam suas atuações, aproximando a  comunidade externa à Universidade e oportunizando 

o acesso à arte em Matinhos e demais municípios do litoral do Paraná, uma vez que existe uma 

grande carência de espaços e políticas públicas de fomento à produção e apreciação artística na 

região. As ações do Programa são ancoradas em três fundamentos da esfera educacional 

extensionista: articulação com as demandas artístico-culturais-educacionais da comunidade 

interna e externa à Universidade; desenvolvimento teórico-prático que sustenta as atividades na 

área de formação e atuação do artista-pesquisador-docente; ampliação de ações que fortaleçam a 

relação entre universidade e comunidade. Atua, deste modo, na capacitação a partir da formação 

continuada, e potencializa a formação de parcerias para o fomento, criação, produção e apreciação 

artística local, regional e nacional. Tem dentre seus objetivos: atuar na comunicação, divulgando 

ações do Curso de Artes, bem como eventos de arte e cultura, dentro de um panorama nacional; 

promover ações educativas no campo expandido da produção e experimentação em arte; 

proporcionar vivências voltadas à criação, produção e fruição artística; ofertar oficinas, palestras, 

cursos, projetos e eventos. Metodologicamente, além da proposição e execução de atividades 

extensionistas, promove reuniões semanais com bolsistas, voluntários e demais envolvidos para 

estudo e aprofundamento relativo às temáticas selecionadas para as propostas, planejamento e 

avaliação das ações. Desde 2020, por imposição do isolamento social causado pela Covid-19, 

desenvolve todas as atividades remotamente. Para tanto, criou um site próprio e um Instagram, 

ambientes virtuais no qual executa, promove e divulga suas ações. Atualmente mantém o “Apoio 

Educativo”, a “Terça do Cinema”, “Acervo Digital”, “Artista da Semana”, além do planejamento, 

organização, curadoria, design, execução e divulgação de eventos virtuais como mostras, 

exposições, oficinas e rodas de conversa, alcançando públicos nacionais e internacionais. 
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A MONITORIA DE UMA DISCIPLINA DE TOPOGRAFIA NO ENSINO REMOTO - 

GA085 TOPOGRAFIA D 

Nº: 202110079 

Autor(es): Maria Carolina Kmiecik 

Orientador(es): Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Ensino Remoto, Monitoria, Topografia 

 

O objetivo geral da disciplina GA085 TOPOGRAFIA D (carga horária semanal 5 horas) é 

capacitar o aluno para a realização e análise de levantamentos topográficos planialtimétricos, 

interpretação, elaboração e uso de plantas topográficas e realizar locações. Em um contexto 

normal o(a) monitor(a) de Topografia atuaria no auxílio às aulas práticas de campo e atividades 

relativas a preparação destas. Considerando o contexto das medidas de enfrentamento da 

pandemia de COVID-19 no país e o caráter excepcional de utilização de recursos educacionais 

digitais para integralização da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a situação 

de pandemia do novo coronavírus, os professores de Topografia e Levantamentos do 

Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná, uniram-se e propuseram-se a 

ofertar, excepcionalmente, as disciplinas de Topografia, de caráter obrigatório, na modalidade 

EaD, em formato totalmente assíncrono. Durante 15 semanas ininterruptas, toda segunda-feira 

foram disponibilizadas na UFPR Virtual videoaulas de atividades teóricas e práticas, preparadas 

pelo grupo de professores, e questionários (63 ao todo), referentes à semana didática em questão, 

de acordo com a Ficha 02 da disciplina. Em horários síncronos de atendimentos diferenciados 

pré-agendados, através da plataforma Microsoft Teams, a professora responsável pelas turmas e 

a monitora ficavam disponíveis para atender as dúvidas dos estudantes, que também foram 

esclarecidas pela UFPR Virtual e por e-mail. Para este atendimento semanal era necessário assistir 

todas as aulas da semana e resolver todos os questionários. Também fez parte do atendimento o 

esclarecimento de dúvidas a respeito da execução do Trabalho Final da disciplina. Os principais 

resultados da participação da monitora na disciplina foram o auxílio prestado no atendimento aos 

estudantes, a interação entre os estudantes e a iniciação a docência para a monitora, que se deparou 

com a situação de esclarecer dúvidas a colegas de outro curso. Resultados que a professora 

orientadora considerou como excelentes por parte da monitora, devidos à dedicação e seriedade 

que a monitora conduziu as atividades, bem como para disciplina, que na medida do possível 

tentou ofertar o melhor aos seus estudantes. Como conclusão, o resultado desta monitoria foi 

extremamente positivo para a monitora e para os estudantes das turmas A e C de Topografia D, 

considerando-se o desafio da primeira vez de se ensinar Topografia remotamente e de modo 

assíncrono, apesar da ausência das aulas práticas, que esperemos, retornem o quanto antes. 
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QUÍMICA NA PRÁTICA - 2A EDIÇÃO 

Nº: 202110081 

Autor(es): Gabriel da Silva Keune, Heloisa Fernanda Kuchenbecker, Leandro Souza Follador, 

Maria Gabrielle Goche, Nathan Matheus Munhoz de Lima 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cadernos Temáticos, Ensino Médio;, Experimentos Virtuais 

 

O objetivo do projeto é incentivar a curiosidade e o apreço pela Química nos estudantes visitantes 

através da realização de experimentos demonstrativos e de jogos químicos, estimulando o 

desenvolvimento de práticas experimentais e lúdicas nos professores, contribuindo assim, na 

melhoria do processo ensino/aprendizagem. No que se refere à comunidade interna, o objetivo é 

contribuir positivamente na formação e qualificação dos estudantes dos cursos de graduação 

envolvidos, exercitando conhecimentos e práticas complementares à grade curricular e agregando 

valores que possam ser úteis ao ambiente de trabalho desses futuros profissionais. De 2016 a 

2019, o projeto QuiPra recebeu estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio 

para participarem de exposição interativa de experimentos e de uma sessão de jogos educativos 

de Química. Após a visita, eram aplicados questionários de avaliação para os estudantes e 

professores das escolas visitantes. O tratamento estatístico dos questionários respondidos revelou 

um alto índice de satisfação com o projeto e da interação dos monitores com os estudantes 

visitantes. Devido à pandemia, o QuiPra ficou impossibilitado de receber alunos para visitação a 

partir de março de 2020. Assim, o QuiPra foi adaptado para uma modalidade virtual. Foi criado 

um canal no youtube com experimentos e explicação dos conceitos químicos envolvidos. Na 

descrição de cada vídeo há também um link para que o professor faça o download do roteiro do 

experimento e possa trabalhar o conteúdo em sala de aula. O link para o canal do youtube é: 

https://bit.ly/3nThJbP. Além disso, foram elaborados cadernos temáticos. Até o momento, temos 

dois volumes. O volume 1 trata da Química do sabão e está disponível no link: 

http://www.quimica.ufpr.br/paginas/quimica-na-pratica/wp-

content/uploads/sites/35/2020/11/REVISTA-VOLUME-1.pdf. O volume 2 trata da Química do 

sorriso e está disponível no link: http://www.quimica.ufpr.br/paginas/quimica-na-pratica/wp-

content/uploads/sites/35/2020/11/REVISTA-VOLUME-2.pdf. A divulgação dessa modalidade 

virtual do projeto foi feita para todos os professores que visitaram o QuiPra e o FiBrA em 2019 e 

vários professores elogiaram a iniciativa. Houve divulgação também na página da UFPR: 

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/projeto-de-extensao-divulga-jogos-e-experimentos-de-

quimica-em-livreto-e-no-youtube/. Mesmo na modalidade virtual, o projeto contribuiu para 

despertar o interesse pela Química e para o processo de formação dos monitores envolvidos no 

projeto. 
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ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE: ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS EDUCACIONAIS DE 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR – ETAPA 2 

Nº: 202110083 

Autor(es): Ana Maria Urbano, Leticia Karoline dos Santos, Sara Reis Cordeiro 

Orientador(es): Laura Ceretta Moreira 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação, Ensino Superior, Identificação 

 

A presente síntese relata as ações realizadas entre maio e agosto de 2021, período de atuação 

frente ao plano de trabalho intitulado: estudantes com Altas Habilidades/Superdotação na 

universidade: elaboração de instrumentos educacionais de identificação e avaliação no ensino 

superior. Neste sentido foi realizada revisão bibliográfica inicial de cunho internacional acerca de 

pesquisas sobre Altas Habilidades/Superdotação em jovens adultos AH/S, nas plataformas Scielo, 

Portal de periódicos da CAPES e Google Acadêmico a partir da década de 1990, tendo em vista 

que ainda existe escassez de estudos sobre a temática das AH/S em jovens e adultos. Destaca-se 

os estudos de Renzulli & Reis, (1997); Renzulli (2001;2004, 2014; Gardner (1995, 1998, 2000) e 

Sternberg (2009) entre outros como fundamentais para compreender a identificação, as 

características, a aprendizagem e as múltiplas inteligências humanas, sobretudo das pessoas que 

apresentam Altas Habilidades/Superdotação. Com relação aos protocolos de identificação de 

adultos com AH/S foi realizado um estudo sobre o inventário pedagógico utilizado por Titton 

(2019),  na sequência foi realizado uma adaptação do  referido inventário pedagógico   por meio 

de um questionário  com  90 questões abertas e fechadas, com as seguintes categorias: dados 

pessoais, vida escolar e acadêmica, acompanhamento especializado, da aprovação a frequência 

no ensino superior, produções e interesses, percepções sobre a instituição de ensino superior e 

auto desempenho. Em função da pandemia de Sars Cov-19, a equipe de pesquisa optou por aplicar 

a versão atualizada do itinerário pedagógico, por meio de questionário virtual, via Google 

Formulários, direcionando para uma amostra de inicial 10 estudantes que apresentam indicativos 

de Ah/S e foram indicados por professores da UFPR ou pelo Napne (Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Especiais). Nesta primeira etapa da pesquisa, além do aperfeiçoamento do 

referido protocolo, observou-se  que o mesmo apresenta  potencial para elencar as principais 

características apontadas pela literatura  com relação às características de pessoas superdotadas, 

sobretudo nos aspectos educacionais, sociais, produções, interesses e de auto desempenho. 
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REGISTRO DE APRENDIZAGEM 

Nº: 202110084 

Autor(es): Ana Caroline Pscheidt, Fabricio Lucas de Souza, Henrique Molletta Juliatto, 

Matheus de Assis Martins, Matheus Kusman 

Orientador(es): Thais Rafaela Hilger 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Palavras-chave: Ensino De Física, Formação De Professores, Registro Escolar 

 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar como os registros de aprendizagem servem para o 

norteamento da sequência dos ensinamentos que o professor planeja aplicar em sala de aula, 

avaliando dessa forma quando um determinado conceito necessita de um reforço e quando pode-

se dar prosseguimento à sequência das aulas de Física.  A metodologia adotada foi a revisão de 

literatura de artigos redigidos por professores da área relatando suas experiências com o uso dos 

registros. O processo para se aprender algo não é linear. Muitas vezes ao tentar aprender algo 

novo acabamos encontrando obstáculos, que estão relacionados à psique do indivíduo na forma 

de limitações iniciais para compreender o novo conceito ou então está relacionado à necessidade 

de aprender algo de forma paralela para conseguir avançar, tornando o processo de aprendizagem 

um tanto quanto complexo. A memória humana se relaciona basicamente com o processo de 

ativação de sinapses nervosas no cérebro, de tal forma que, quando tenta-se lembrar de algo, estas 

sinapses se conectam e logo depois se separam. A ativação destas sinapses não ocorre de maneira 

idêntica duas vezes distintas, acarretando em problemas que podem ser representados como a 

falta de algumas informações ou até mesmo falsas memórias. Em pesquisas ou na área da 

educação, esse tipo de situação deve ser amenizada, garantindo que o processo de aprendizagem 

dos alunos seja registrado por meio de notas de acontecimentos e eventos, que podem ser 

organizados de diversas maneiras, desde um diário até mesmo um mapa conceitual, evitando 

assim que as aulas sejam guiadas unicamente pela memória do professor. As informações 

registradas representam o registro de aprendizagem dos alunos e suas informações podem ser 

consultadas de maneira prática sempre que forem necessárias. No ensino de Física, os registros 

de aprendizagem ajudam a explicitar a diferença entre os conceitos trabalhados com maiores e 

menores taxas de assimilação por parte dos alunos, trabalhando de forma mais focada nas 

dificuldades do momento e buscando garantir uma evolução progressiva do conhecimento. 

Podemos assim concluir que os registros são os certificados de que a avaliação constante que o 

professor faz da aprendizagem dos alunos foi devidamente documentada, e sendo assim, tornando 

o processo do planejamento futuro das aulas mais eficiente e assertivo. 
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FORMA DA TERRA: O PAPEL DO DOCENTE NA FORMAÇÃO DE IDEIAS 

Nº: 202110085 
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Questões a respeito do formato da Terra são discutidas desde a antiguidade; como sociedade, 

sempre procuramos compreender o formato do planeta em que vivemos. Para a ciência, esse tema 

já foi bem consolidado com o passar do tempo; porém, recentemente, foram levantadas diversas 

discussões a respeito do formato do planeta que são consideradas cientificamente incorretas, 

sendo a mais comum dessas concepções a da “Terra plana”. Através de artigos e revistas 

científicas notamos uma semelhança entre as concepções que os alunos apresentam antes de 

aprender sobre o formato da Terra e as “teorias” sobre a Terra plana que vêm sendo discutidas. 

Essas concepções ingênuas são chamadas de misconceptions, que consistem em ideias intuitivas 

ou conceitos errôneos adquiridos antes, ou até mesmo durante, a aprendizagem escolar. Tomando 

como base artigos e revistas científicas relacionadas às misconceptions dos alunos e o tema forma 

da Terra, preparamos um plano de aula que buscou abordar estas concepções de forma a deixá-

las o mais próximo possível do conhecimento cientificamente aceito. Essa aula foi pensada para 

ser trabalhada no 1º ano do ensino médio na disciplina de Física, dentro dos conteúdos de queda 

livre e gravitação. Utilizamos diversas abordagens em nosso plano de aula que nos auxiliaram e 

nos permitiram construir ideias e conhecimentos partindo das concepções dos alunos e 

trabalhamos diretamente com o conceito cientificamente correto. Para isso usamos softwares de 

simulações que ilustram a forma e os movimentos do planeta Terra no Sistema Solar, facilitando 

então a compreensão dos alunos de como os corpos agem sobre sua superfície. Diante do exposto, 

nós, como docentes, exercemos o papel de alinhar os conceitos dos alunos e alunas sobre a forma 

da Terra com o cientificamente aceito, onde os mesmos devem apresentar uma visão clara do que 

são fatos e o que são conceitos errôneos. 
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ASTROPOP: POPULARIZAÇÃO DA ASTRONOMIA NO OESTE DO PARANÁ 

Nº: 202110086 
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Neste resumo apresentamos as atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão “AstroPop: 

Popularização da Astronomia no Oeste do Paraná”, cujo objetivo principal é aproximar os 

conhecimentos científicos e tecnológicos do  público em geral, visando a formação na área da 

Educação em Astronomia. A origem do projeto está atrelada à importância de integrar 

Universidade e Comunidade Escolar, primando a formação integral do aluno de licenciatura. 

Além disso, muitos professores têm buscado apoio junto a Universidade Federal do Paraná- Setor 

Palotina, para desenvolvimento de atividades de ensino sobre conteúdos de Astronomia. Dessa 

forma, a primeira ação do projeto no ano de 2021, foi a elaboração de um curso preparatório para 

a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). O curso foi estruturado na 

plataforma do Class Room, através de vídeo aulas assíncronas, gravadas por participantes do 

projeto, e posteriormente disponibilizadas na plataforma. Fruto das atividades realizadas no 

projeto, foi elaborado um livro didático intitulado: Educação em Astronomia: Ideias e práticas 

para o Ensino Fundamental. A obra apresenta Unidades de Aprendizagem para a Educação em 

Astronomia, especialmente no Ensino Fundamental I. São abordados conceitos como Sistema 

Solar, Eclipses e Estações do ano. É um material de apoio didático-pedagógico para professores 

e alunos interessados em Educação em Astronomia, tamanho foi o sucesso que o volume dois está 

em andamento. Além disso, construímos e ofertamos uma 2ª edição do curso de formação em 

Ensino de astronomia professores e licenciandos, o qual teve mais de 1200 inscrições. E ainda, 

estamos organizando a 2ª edição do evento: Diálogos de educação em Astronomia, com palestras 

mensais sobre diferentes temas da área voltado para a formação continuada de professores da 

Educação Básica. Por fim, a partir das atividades realizadas no projeto, foram elaborados relatos 

de experiência, os quais foram apresentados em dois eventos: o Encuentro Virtual de Enseñanza 

de las Ciências organizado pela Associação de Professores de Física da Argentina e no 2° 

Encontros de Educação em Astronomia, evento criado por iniciativa conjunta do Planetário da 

Unipampa e o Observatório Didático de Astronomia “Lionel José Andriatto”. 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ENSINO DE 

ASTRONOMIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 2ª EDIÇÃO 

Nº: 202110087 

Autor(es): Karoline Moura Alves, Mikaela Teleken de Jezus 

Orientador(es): Roberta Chiesa Bartelmebs 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Educação Em Astronomia, Formação De Professores 

 

O projeto intitulado “Elaboração de material didático-pedagógico para Ensino de Astronomia no 

Ensino Fundamental 2ª edição”, tem como objetivo geral elaborar materiais didáticos para o 

ensino de Astronomia no Ensino Fundamental. Na primeira edição do projeto concluímos a escrita 

e diagramação da primeira edição do livro: Educação em Astronomia ideias e práticas para o 

Ensino Fundamental. Também desenvolvemos um livro infantil, intitulado: As histórias das 

constelações. Como na primeira versão do projeto, mantivemos a parceria com um projeto de 

pesquisa em andamento “Ensino de Astronomia na Educação Básica” e com o projeto de Extensão 

“Astropop”. Para a primeira versão do material didático publicado, foram realizadas entrevistas 

com professores e alunos do Ensino Fundamental, a fim de compreender como é o ensino de 

Astronomia nas escolas. A partir desses dados foram organizadas Unidades de Aprendizagem 

sobre os seguintes temas: Estações do Ano, Eclipses e Sistema Solar. Nesta segunda versão do 

projeto, está em andamento a construção de mais três unidades, tendo como conteúdo central: Dia 

e Noite, fases da Lua e Cometas. Além disso, em parceria com o projeto Astropop, estamos 

trabalhando na organização do evento: Diálogos de Educação em Astronomia 2ª edição. Até o 

momento, as unidades foram escritas e estão passando pelo processo de correção, para então 

serem diagramadas. Ainda, em conjunto com o projeto de extensão, foram realizadas divulgações 

de conteúdos referentes à Astronomia, por meio das redes sociais, elaboradas para o projeto, com 

o intuito de fomentar a divulgação científica. Tendo em vista que o Ensino de Astronomia está 

presente no currículo oficial, e o ensino de conteúdos de Astronomia continua a figurar na área 

do ensino de Ciências, entendemos ser de extrema importância realizar um projeto que alie 

pesquisas e intervenções didáticas nas escolas acerca desta temática, como também elaborar 

meios de divulgação científica para que, a Astronomia desperte cada vez mais o interesse de todos 

na Ciência. 
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DESAFIOS DA MONITORIA EM MEIOS DIGITAIS 

Nº: 202110089 

Autor(es): Ursula Maria Pinto Barros 

Orientador(es): Leticia Saragiotto Colpini 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Ensino Remoto, Matemática, Monitoria Digital 

 

A experiência como monitora, no período compreendido de maio a agosto de 2021, ocorreu na 

disciplina de Matemática I para os cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos e 

Engenharia de Produção do Campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul. A monitoria foi 

ministrada de forma remota, devido à pandemia de COVID-19, e os atendimentos foram 

realizados por meio da plataforma Microsoft Teams, como principal meio de comunicação junto 

aos alunos. Os discentes foram auxiliados, pela monitora, em suas resoluções de exercícios e 

orientados nas atividades propostas pela docente da disciplina. Com o intuito de fortalecer o 

vínculo com os alunos, os atendimentos estenderam-se via e-mail e em aplicativos de mensagens 

instantâneas. Visto que alguns alunos não possuíam computador e dispunham apenas de seus 

celulares para assistirem às aulas e manejarem os recursos tecnológicos necessários ao ensino 

remoto, o grande desafio foi desenvolver metodologias que minimizassem essas diferenças 

sociais, a fim de proporcionar uma experiência e entendimento de conteúdo como no presencial. 

Os encontros aconteciam duas vezes por semana via plataforma Microsoft Teams. Nas primeiras 

semanas de monitoria observou-se uma baixa procura, essa situação ocorreu devido ao horário 

disponível não ser compatível com a disponibilidade do aluno. Desse modo, com a intenção de 

evitar uma possível evasão por parte dos alunos, os atendimentos passaram a ser ofertados no 

decorrer de toda semana. Conforme as demandas surgiam foi organizado um horário especial para 

que todos tivessem a oportunidade de sanar suas dúvidas. Embora o período de atendimento tenha 

sido ofertado a todos, apenas um pequeno grupo de alunos compareciam aos encontros, na qual 

este era composto sempre pelos mesmos discentes. Apesar da dificuldade de adaptação tanto da 

parte da monitora quanto dos alunos, pode-se afirmar que o objetivo de ajudar na compreensão 

da matéria foi alcançado. Assim, ressalta-se a oportunidade de realizar trocas de experiências, 

além de fortalecer os conhecimentos na disciplina tanto aos discentes quanto à monitora. Após o 

exercício dessa monitoria, considera-se que uma proposta para monitores futuros seria buscar uma 

forma de atrair os alunos que não comparecem aos encontros, buscando entender o motivo dessas 

ausências, e se possível realizar um acompanhamento mais individualizado com aqueles que 

apresentam maiores dificuldades na disciplina. 
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CONHECENDO A UFPR PALOTINA 

Nº: 202110094 

Autor(es): Amanda Tristao, Camila Werle, Juliana Martendal Salla, Marciele Aparecida 

Elsenbach Royer 

Orientador(es): Ivonete Rossi Bautitz, Danilene Gullich Donin Berticelli 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Educação, Vestibular 

 

O projeto Conhecendo a UFPR Palotina visa divulgar o Setor 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, a principal ação do projeto 

é um evento denominado Vem pra UFPR Palotina que tem como objetivo trazer estudantes do 

ensino médio para um dia de imersão na Universidade. Entretanto, as atividades do projeto após 

o início da pandemia foram e estão sendo feitas somente de forma remota. Dessa forma, no ano 

de 2020 foi realizado a segunda edição do evento Vem pra UFPR Palotina de forma virtual em 

parceria com a Feira de profissões dos Campi fora de sede organizado pela Integra. O convite aos 

estudantes para a participação na Feira foi feito via e-mail que foi encaminhado para as escolas 

dos núcleos Regionais de Educação de Toledo, Cascavel, Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu e 

Umuarama, além de intensa divulgação nas mídias sociais. Além dessa ação, vários programas 

de rádio foram feitos, em uma rádio local, todos no intuito de divulgar as ações e projetos do 

Setor, como por exemplo, a força tarefa de produção de álcool gel para doação e a divulgação dos 

cursos de graduação do Setor no período de inscrição para o vestibular. Para o ano de 2021 está 

sendo feito um levantamento dos projetos do setor Palotina que acessam as escolas de Palotina e 

região para planejarmos medidas mais eficientes e abrangentes de divulgação. Assim, 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, 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. 
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MUSEU GEOLÓGICO VIRTUAL DA UFPR 

Nº: 202110096 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Geologia, Geotecnologias, Material Didático 

 

O Museu Geológico Virtual da UFPR foi criado para disponibilizar de forma digital e interativa 

nosso acervo de minerais, rochas, afloramentos e outros tipos de informações, a fim de fomentar 

a disseminação da informação geológica, em particular a gerada por nossos docentes, discentes e 

técnicos, bem como, consequentemente, ampliar a conscientização quanto à importância do 

conhecimento geológico para a sociedade. A proposição deste projeto teve como pilar a 

socialização do conhecimento geológico traduzido para linguagem acessível à comunidade em 

geral e, em particular, para a comunidade escolar, por meio da produção de materiais didáticos 

associados a rotas de aprendizagem customizáveis e utilizáveis por docentes e estudantes do 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e, de forma complementar, Ensino Superior. Para 

atingimento dos objetivos adotou-se como método o levantamento e cadastramento, pelos 

docentes do Departamento de Geologia da UFPR, das amostras prioritárias para imageamento; o 

levantamento, pelos docentes, discentes bolsistas e voluntários, das informações geológicas e 

trabalhos acadêmicos eventualmente disponíveis correlatos às amostras selecionadas; o 

imageamento bi- ou tridimensional das amostras selecionadas usando câmeras fotográficas, 

drones, programas computacionais para processamento das imagens digitais; a criação de um 

repositório informatizado para armazenamento da informação digital gerada e dos metadados 

correlatos; a disponibilização na internet do conteúdo didático gerado por meio do repositório 

digital institucional da UFPR; a divulgação do Museu Geológico Virtual da UFPR pela 

Superintendência de Comunicação e Marketing da UFPR e de outros meios de comunicação; a 

ampliação continuada do acervo digital e interação permanente com o público externo. Este 

projeto foi iniciado em 29 de março de 2021, com previsão de execução inicial de cinco anos. 

Como principais resultados foram previstos a criação de banco de dados com imagens e 

informações, o oferecimento de cursos de extensão para professores e demais profissionais 

interessados; a operacionalização do repositório digital das imagens e metadados de acesso 

público e a elaboração de publicações em eventos de extensão, revistas de educação e geologia. 

O projeto foi incluído na proposta de implantação da "Rede de Divulgação Científica da UFPR", 

encontrando-se ainda em fase inicial de implementação, tendo sido realizada a seleção e a 

capacitação dos bolsistas e voluntários para utilização das ferramentas, organização das etapas 

vindouras e busca por fontes de dados já existentes. 
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ASSESSORIA EM PROJETO ARQUITETÔNICO: EXPERIÊNCIA COM O USO DE 

PLATAFORMA COLABORATIVA 

Nº: 202110098 

Autor(es): Ilana Kruchelski 

Orientador(es): Andrea Berriel Mercadante Stinghen 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Ensino Remoto, Plataforma Colaborativa, Projeto Arquitetônico 

 

Inserida no 3º período, a disciplina Arquitetura I compõe uma importante base na formação em 

Arquitetura e Urbanismo, tendo caráter introdutório à atividade projetual. O projeto arquitetônico 

engloba conhecimentos técnicos e criativos necessários para a organização espacial, considerando 

aspectos formais, funcionais e construtivos. Para atender a esses requisitos, a disciplina 

Arquitetura I traz a teoria e prática da metodologia projetual aplicada em projeto de pequena 

escala (casa). Dentro desse contexto, a inserção da monitoria foi realizada em duas etapas: “O 

projeto da casa: desenvolvimento do estudo preliminar” e “Representação da casa: desenhos 

técnicos e de apresentação do projeto”. Considerando o cenário da pandemia de Covid-19 no país, 

foi necessário adequar as atividades de monitoria — majoritariamente práticas e que requerem 

constantes trocas entre estudantes, professora e monitora — ao meio virtual. Para tanto, foi 

utilizada a plataforma Miro: uma ferramenta de planejamento visual e colaborativo. Assim, foram 

agendados horários de assessoria com as alunas e os alunos, nos quais foi realizada a colaboração 

remota das partes a partir de desenhos feitos em cima de imagens (plantas, croquis, perspectivas, 

fotos de referência etc.) inseridas no Miro. Foi possível comparar essas assessorias com outras 

que foram realizadas a partir do compartilhamento de tela das e dos estudantes, em programa de 

modelagem 3D — modo que não possibilita a colaboração visual. Dessa forma, notou-se que o 

uso da plataforma colaborativa propiciou uma facilidade na comunicação e visualização das 

decisões projetuais (estas em caráter de desenvolvimento), contribuindo para as pontuações e 

discussões realizadas na assessoria. Ainda, atendendo a uma lacuna verificada no curso, foi 

desenvolvido um tutorial de ferramentas para edição de pranchas - um importante meio de 

comunicação na Arquitetura e Urbanismo. Nesse tutorial, foram abordadas questões técnicas no 

programa Illustrator, inclusive voltadas à impressão de pranchas — antecipando um cenário de 

retorno ao ensino presencial. As adaptações necessárias para o contexto do ensino remoto 

mostram novos desafios, mas também trazem soluções criativas para atender às demandas de 

docentes e discentes, contribuindo para uma constante atualização do ensino-aprendizagem. 
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UTILIZANDO HISTÓRIAS EM QUADRINHOS (HQS) PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA. 

Nº: 202110099 

Autor(es): Eliane do Rocio Alberti , Fernanda Ribeiro de Freitas, Karina Goncalves Capete 

Orientador(es): Guilherme Sippel Machado 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Ensino De Química, Estratégias De Ensino, Histórias Em Quadrinhos 

 

As histórias em quadrinhos (HQs) possuem elementos comuns que as definem, podendo ser 

descritas como histórias que são contadas utilizando-se desenhos com ou sem texto (dentro de 

estruturas conhecidas como “balões” ou mesmo na forma de títulos), por sua vez, os desenhos e 

textos aparecem dentro dos quadrinhos. No que concerne ao ensino de química, existem diferentes 

estratégias que podem ser empregadas para o uso de HQs, como a utilização de quadrinhos 

presentes em HQs comerciais já publicadas para abordagem de conceitos químicos ou por meio 

da produção de HQs pelos alunos com um determinado tema. Ainda, uma terceira abordagem 

pode ser feita, com elaboração prévia de roteiros e desenhos para HQs buscando-se abordar 

diferentes conteúdos de química, que podem ser utilizadas como estratégia para o ensino de 

química. No presente trabalho a última estratégia citada foi utilizada, sendo que duas HQs 

previamente produzidas no Grupo de Pesquisa foram utilizadas para trabalhar conceitos de 

densidade, polaridade, substâncias e tipos de mistura. A primeira HQ utilizada abordava o 

experimento da “Torre de Líquidos”, onde a HQ foi elaborada de forma a deixar que os alunos 

completassem com conhecimentos sobre densidade e polaridade; a segunda HQ abordou o tema 

de classificação de misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas. A atividade foi planejada 

para ser aplicada em turmas tanto na disciplina de Ciências – Química do nono ano do Ensino 

Fundamental quanto em disciplinas de Química em turmas do Ensino Médio, sendo realizada em 

uma instituição de ensino na cidade de Paranaguá – Paraná. Os estudantes participantes 

responderam um questionário sobre os conteúdos abordados nas HQs e também produziram um 

quadrinho imaginando a continuidade da história da primeira HQ. Os resultados ainda serão 

analisados com mais detalhes durante o desenvolvimento das Atividades do Projeto Licenciar, 

mas já foi possível observar uma boa participação dos estudantes no desenvolvimento da 

atividade, procurando expressar corretamente as respostas solicitadas nas atividades. Tais 

resultados parciais reforçam a importância de buscar sempre novas estratégias para o ensino de 

Química, sendo as HQs uma forma lúdica e interessante para aplicação junto às turmas do ensino 

fundamental, adicionalmente, as HQs também podem ser utilizadas em turmas do Ensino Médio 

e mesmo com turmas de Graduação. 
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A CONSTRUÇÃO DA TABELA PERIÓDICA A PARTIR DA PERIODICIDADE DAS 

NOTAS MUSICAIS: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE QUÍMICA. 

Nº: 202110101 
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Sachi 
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Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Arte-Educação, Química, Tabela Periodica 

 

A busca por metodologias pedagógicas alternativas, que associam saberes cotidianos com os 

conhecimentos químicos, apresentados ao longo do Ensino Médio (EM), é fundamental para a 

melhoria e aperfeiçoamento das relações docente-estudante e ensino-aprendizagem. Tendo isso 

em vista, a abordagem da Arte como plano de fundo pode ser explorada de diversas formas no 

Ensino de Química. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma proposta pedagógica com 

o objetivo de apresentar uma abordagem lúdica da Tabela Periódica (TP) utilizando a Teoria de 

Newlands. A ideia do tema surgiu com o ímpeto de unir Química e Arte nas atividades 

desenvolvidas no Programa de Residência Pedagógica (RP). Foi desenvolvida e aplicada uma 

intervenção pedagógica com o intuito de aliar a música com a periodicidade da TP, de forma 

lúdica, e discutir em aula a construção das Ciências a partir do histórico da Tabela Periódica. 

Apesar da teoria de Newlands ter sido descartada, ela foi base para os trabalhos que deram origem 

à classificação atual, sendo esse fato diretamente explorado na aplicação didático-pedagógica.  A 

partir da exposição da discussão dessa teoria, da relação da periodicidade de notas em escalas 

musicais e da TP e de outras/os cientistas que contribuíram de diversas formas para a construção 

da TP, foi possível promover a reflexão das/os estudantes acerca dos estereótipos de cientista e 

do fazer ciência. Elas/eles puderam refletir sobre a importância das pesquisas prévias (certas ou 

erradas) para o desenvolvimento de novas e debater sobre o conhecimento ou não de mulheres 

que contribuíram para a construção da TP. Da mesma forma, a intervenção também possibilitou 

a interação constante das/os estudantes, que compartilharam suas definições de conceitos 

previamente aprendidos, como o de isótopo. 
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COMPREENSÃO DO RISCO E EDUCAÇÃO PARA RESILIÊNCIA EM DESASTRES - 

ATIVIDADES REMOTAS 

Nº: 202110103 

Autor(es): Luana Vanessa Bruch, Morgana Odara de Castro Barbosa Pertile 

Orientador(es): Robson Tadeu Bolzon, Renato Eugenio De Lima 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Escola, Público Infantil, Recursos Educacionais Remotos 

 

Uma comunidade exposta a riscos de desastres é resiliente quando resiste, absorve, adapta-se e 

recupera-se de seus efeitos de maneira tempestiva e eficiente, preservando e restaurando as 

estruturas básicas e as funções essenciais. As escolas são importantes para desenvolver 

comunidades resilientes. Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental, 

nas áreas de Ciências da Natureza e Geografia, a resiliência é acompanhada de conceitos e noções 

de processos dinâmicos incluindo riscos de desastres e catástrofes naturais. O projeto tem como 

principal objetivo educar para a compreensão do risco de desastres naturais e ambientais visando 

desenvolver resiliência na comunidade escolar. Desde março de 2020, a equipe do projeto tem 

desenvolvido apenas atividades remotas que incluem: pesquisa de recursos educacionais em bases 

eletrônicas e sítios da internet (textos, ilustrações, vídeos etc.), produção de vídeos educativos no 

formato WhiteBoard, atividades de divulgação em redes sociais e um curso de extensão na 

modalidade remota-EaD para professores das escolas municipais de Curitiba. Os materiais 

encontrados na pesquisa foram reunidos em um repositório digital (RD) que inclui textos (livros, 

cartilhas, manuais, apostilas e artigos), vídeos (animações, gifs etc.), imagens (figuras, fotos e 

ilustrações) e atividades lúdicas (jogos e brincadeiras). Os vídeos produzidos tratam sobre a 

resiliência, além da estiagem e das inundações. Esses vídeos, além de educativos, constituem um 

meio de divulgação das atividades do projeto. O curso de extensão teve a participação de 26 

professores, na maioria com formação em Pedagogia que atuam em 20 bairros de Curitiba e um 

de Araucária. Esses educadores, com a compreensão dos processos perigosos, poderão 

desenvolver ações para resiliência em desastres nas suas escolas. Essa formação dos professores 

irá refletir na educação dos estudantes do Ensino Fundamental no retorno às aulas presenciais. 

Estima-se que com o curso foram atingidos indiretamente mais de 2000 estudantes da rede pública 

do Ensino Fundamental, principalmente do 1 ao 5 ano. Assim, todas essas ações realizadas tratam 

de questões ambientais, sociais e de segurança pública e buscam desenvolver na comunidade 

escolar, a resiliência para a compreensão do risco de desastre. 
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Nós, discentes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), com o 

propósito de compreender as dificuldades no processo de aprendizagem,  nos propusemos a 

participar de um exercício para reconhecer nossas próprias maneiras de aprender. Esse processo 

teve como objetivo compreender que trabalhar com as diferentes formas de aprender apresenta 

uma maior efetividade. O desafio consistia em um projeto de iniciação em algo que nunca 

havíamos feito e a busca pela melhor maneira de registro para tal atividade. Cada participante 

escolheu uma atividade de acordo com suas vontades e habilidades e, por alguns meses, 

mantivemos nossas anotações e compartilhamos nas reuniões semanais os desdobramentos do 

processo. Pudemos perceber o empenho redobrado com o novo, fomos levados a buscar 

alternativas diferentes das já costumeiras anotações acadêmicas e nos deparamos com desenhos, 

mapas mentais, fluxogramas, classificação e  arquivamento de imagens e vídeos. Essa etapa 

possibilitou a percepção de como essa tarefa é, por si só, muito complicada, mesmo feita de forma 

individual. Na conclusão deste desafio e ao nos colocarmos na posição de futuros educadores, 

ficou uma indagação:  como proporcionar uma melhor orientação ao educando em seu processo 

de aprendizado? Após compreendermos que cada indivíduo tem sua própria maneira de aprender 

e que ela é dinâmica, percebemos que essa maneira se modifica em cada modalidade de acordo 

com o indivíduo que a está experienciando. A partir dessa análise, foi possível ponderar sobre 

possíveis maneiras de planejar as dinâmicas de sala de aula focando em um maior e melhor 

aproveitamento. Além disso, foi possível perceber a dificuldade de um único método que consiga 

abordar todos os diferentes tipos de aprendizagem, possibilitando discussões sobre como o 

professor pode proporcionar aos discentes uma quantidade diversa de métodos em sua sala de 

aula a fim de atingir uma melhor orientação. Todas essas questões levantadas objetivaram discutir 

sobre  como, na diversidade, é possível atingir um maior raio de efetividade nos ensinamentos do 

que apenas apresentar a forma canônica que já foi exposto, no qual se espera que apenas reciclar 

ou reapresentar o que em algum momento pareceu funcionar seja a melhor opção. Embora pareça 

fora da realidade dar enfoque individual aos alunos, fazer com que eles tenham em algum 

momento um vínculo maior com o processo possibilita que o plano de trabalho docente - que é 

coletivo, seja o mais individual possível. 
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O presente resumo busca apresentar as atividades desenvolvidas no PROGRAMA 

EMERGENCIAL DE MONITORIA DIGITAL, pelo monitor Murilo Henrique Abreu graduando 

do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina. 

A orientadora do projeto foi a professora Denise Trevisoli Detsch, e a disciplina em questão foi 

MATEMÁTICA IV. Todos os trabalhos desenvolvidos neste projeto ocorreram de forma remota 

devido à pandemia da Covid-19. A disciplina abordou temáticas como matrizes, determinantes, 

números complexos e polinômios. Seu desenvolvimento ocorreu de 05/05/2021 à 16/06/2021. O 

objetivo principal da monitoria foi auxiliar o entendimento dos conceitos trabalhados na disciplina 

por parte dos discentes, proporcionando um aprofundamento dos conteúdos e visando a 

aprendizagem voltada à aplicação. As aulas ocorreram de maneira síncrona e assíncrona por meio 

de uma plataforma virtual, os materiais utilizados em aula ficaram à disposição de todos na 

plataforma UFPR Virtual. À medida que surgiam dúvidas dos alunos no desenvolvimento de 

atividades, possibilitou-se recorrer ao monitor por mensagem via aplicativo de celular, ou pelo 

fórum da UFPR Virtual. Outra atividade realizada pelo monitor foi auxiliar na correção das 

atividades avaliativas dos alunos. Poder dividir a experiência de correção com a docente foi 

enriquecedor para o desenvolvimento do futuro professor. Vale ressaltar que tanto as correções 

finais como a escolha das notas destas atividades foram realizadas pela professora orientadora. 

Avaliados os resultados da monitoria, foi possível perceber que os alunos que recorreram ao 

auxílio do monitor obtiveram resultados satisfatórios nas atividades. Por fim, o projeto contribuiu 

para a formação do monitor enquanto graduando de licenciatura, dado que as atividades realizadas 

possuem profunda conexão com as funções de um educador. Possibilitou o vivenciar de 

experiências pedagógicas e o aprendizado de trabalho com técnicas do ensino à distância. A 

experiência da monitoria auxiliou o monitor em sua evolução no entendimento do que é “ser 

professor” e proporcionou o que foi entitulado pelo mesmo de “aprender a ensinar”. A forma 

remota de desenvolvimento da disciplina trouxe vantagens tais como maior facilidade para 

estudar tanto pela locomoção ou pela disponibilidade de tempo que se torna flexível. Estas 

vantagens também se referem à monitoria, dado que os alunos tiveram a oportunidade de sanar 

dúvidas também em horários e dias “flexíveis”. 
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Durante o período remoto, foi possível atuar como voluntária e bolsista do Licenciar por meio do 

projeto EnvelheSendo, que durante o ano de 2020 e 2021 teve suas atividades ofertadas de forma 

remota aos idosos. Diante disso, o objetivo deste estudo é relatar a experiência como graduanda 

do curso de Licenciatura de Educação Física e bolsista no projeto EnvelheSendo/UFPR. Durante 

o tempo de atuação como voluntária e bolsista do Projeto foram discutidos o tema do 

envelhecimento por meio de textos, vídeos, músicas e aulas teórico-práticas ministradas pela 

professora coordenadora. A oportunidade de atuação diretamente com os idosos participantes do 

projeto ministrando aulas de atividade física foi concedida, sendo colocado em prática o que era 

discutido nas reuniões semanais, além de vivenciar na prática o ensino e a extensão juntos. 

Também foi oportunizado a organização e participação em atividades formativas (eventos online) 

voltadas a estudantes e professores de Educação Física, organizadas de forma conjunta com outro 

projeto do Licenciar que atende o público idoso. Durante tais atividades, foram planejados, 

organizados e desenvolvidos os eventos online, bem como foi possível participar dos mesmos 

aprendendo com os palestrantes, complementando os assuntos discutidos em disciplinas e nas 

reuniões com a professora. A participação no projeto proporciona uma experiência singular, que 

agrega tanto a formação profissional como pessoal dos estudantes envolvidos. A partir do projeto, 

as possibilidades de atuação docente puderam ser ampliadas. Inicialmente acreditava que a 

educação física só se restringia às escolas e academias. Com esta experiência no projeto, entende-

se que é um campo muito amplo e com muitas oportunidades nos contextos educacionais. Além 

disso, experiências como esta oportunizam reflexões pessoais de como envelhecer e como 

gostaria de ver os idosos na sociedade. 
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O projeto EnvelheSendo, desenvolvido pelo Departamento de Educação Física da UFPR, tem por 

objetivo promover o envelhecimento saudável por meio da oferta de atividades físicas e 

socioculturais, além de ações de educação em saúde. Assim, o presente estudo objetiva descrever 

minha participação no EnvelheSendo, e os aprendizados que esta vivência tem me proporcionado. 

Em decorrência da pandemia da Covid-19 todas as atividades do Projeto têm acontecido de forma 

online. Minha participação como bolsista iniciou recentemente (junho de 2021), e neste mês 

iniciei somente com observação das aulas online ministradas todas as terças e quintas, com 

duração de 60 minutos via plataforma Jitsi. Logo neste início percebi grande envolvimento e 

entusiasmo dos idosos para estar naquela aula, a animação em realizar atividade física e encontrar 

os amigos, sendo este um aspecto muito importante para permanecerem na prática. Outro ponto 

importante notado é a qualificação dos graduandos que já participavam do projeto e o cuidado 

que eles possuem com o processo da aula, planejamento das mesmas, preocupação com o bem-

estar dos idosos, entre outros. Nos meses seguintes tive a oportunidade de ministrar pequenas 

partes de aula que foram importantes para entender a dinâmica, observar também como é o ritmo 

de aprendizagem dos idosos, quais são suas dificuldades, seus anseios, suas atividades favoritas, 

como se comunicam e como se expressam. Após essa prática consegui executar com sucesso uma 

aula completa para os idosos. Assim, o projeto EnvelheSendo tem sido de grande valia para minha 

formação, desde a parte de formular planejamentos, aspecto que será muito importante na prática 

docente, até o momento da aula que temos que trabalhar a linguagem, disposição da imagem no 

vídeo, movimentos, comunicação com os idosos, e outros aspectos pedagógicos. A interação com 

os idosos torna ainda mais relevante para eles e para nós, que podemos ver nesta área um novo 

meio de atuação docente. 
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Esse trabalho objetivou descrever as experiências vivenciadas na disciplina “Projetos Integrados 

B (CEF003)”, do curso de Licenciatura em Educação Física da UFPR. A disciplina oportuniza 

aos alunos da graduação participarem do Projeto EnvelheSendo, que tem por objetivo promover 

o envelhecimento saudável pela oferta de atividades físicas e socioculturais, além de ações de 

educação em saúde. O projeto objetiva ainda contribuir para a formação ampliada dos estudantes. 

A disciplina cursada de maio a agosto/2021 tinha dois encontros síncronos semanais, com duração 

de duas horas cada e foi dividida em dois momentos. O primeiro momento envolvia a parte 

teórica, no qual a professora apresentava conteúdos como, por exemplo, aspectos biopsicossociais 

do envelhecimento, intergeracionalidade, envelhecimento na escola (visto que é uma disciplina 

da Licenciatura), compartilhava textos, filmes e músicas, discutia e orientava os alunos sobre os 

temas propostos. O segundo momento envolvia a prática docente no EnvelheSendo, que iniciou 

com observações e posteriormente, com intervenções dos alunos. Devido à pandemia da COVID-

19, as atividades do projeto foram realizadas de forma remota, o que dificultou algumas atividades 

e interações, porém desafiou os acadêmicos a inovarem nas ações docentes para atingir os 

objetivos. As aulas para os idosos envolvem dança, alongamento, ginástica, jogos, yoga, 

atividades lúdicas, meditação, dentre outros. Para a realização de tais tarefas foram utilizados 

materiais alternativos como garrafas de água, tapetes, toalhas, entre outros. Além disso, foi 

realizada festa junina (com quadrilha) online, na qual todos estavam caracterizados e tematizados 

em suas casas. Essas atividades e encontros foram de suma importância para os estudantes e 

idosos em meio à pandemia, pois todos viviam tempos de carência de atividades físicas e de 

afetos. Vale destacar que a socialização é de suma importância, visto que os encontros 

oportunizam interações dessas pessoas com outras semelhantes, da mesma idade, com problemas 

e afinidades parecidas. Destaca-se também a riqueza da intergeracionalidade, na qual as gerações 

dividem músicas, gostos e vivências. Acredito que a disciplina CEF003 é muito rica para os 

alunos, uma vez que contribui não só para a vida profissional, como também para a vida pessoal. 

Após a reflexão sobre algumas situações e textos, reparei que poderia mudar minhas atitudes para 

melhorar tanto o meu envelhecimento (da minha geração e mais novos) quanto o das pessoas “já 

envelhecidas”. 
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O POTI/TOPMAT (Programa de Formação em Matemática Olímpica) da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) é um programa desenvolvido pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e 

Aplicada) e pelo Departamento de Matemática da UFPR. Ele é voltado à preparação para as 

Olimpíadas de Matemática, e é ofertado gratuitamente aos alunos do Ensino Básico, de escolas 

públicas e particulares. O programa é constituído de aulas ministradas semanalmente por 

professores e estudantes da UFPR, e de atividade alternativas, como seminários e jogos. O 

propósito do programa é não apenas oferecer uma preparação para que os alunos se saiam bem 

nas principais olimpíadas de matemática (como a OBMEP, a OPRM e a OBM), mas também algo 

mais amplo: por um lado, incentivar os alunos a aprofundarem ainda mais o seu interesse pela 

Matemática, instigando-os com problemas incomuns e interessantes; por outro, promover a 

interação entre universidade e escola básica, construindo uma “ponte matemática” entre elas. As 

consequência são positivas tanto para os alunos quanto para os professores do programa: os alunos 

têm a oportunidade de desenvolver e aprofundar seus conhecimentos e habilidades matemáticas 

com uma abordagem diferente da usualmente adota nas escolas, muito mais dinâmica e 

desafiadora; os professores são incentivados a reestruturar o formalismo abstrato de parte da 

matemática superior para torná-lo acessível a crianças e adolescentes – o que faz com que a sua 

própria habilidade matemática se torne mais flexível e, assim, fortaleça-se. Felizmente, o 

programa vem sendo bem sucedido também no aspecto quantitativo: ano após ano, cada vez mais 

alunos e professores fazem parte do programa. Neste ano de 2021, contamos com a colaboração 

de dezenas de professores, e um número recorde de alunos se interessou pelo programa: mais de 

mil alunos de todo o Estado do Paraná. 
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O projeto de extensão Acolhimento e Monitoria de Estudantes Indígenas (AMEI) foi criado em 

2015 com a intenção de contribuir na qualificação do ingresso e da permanência de indígenas 

durante o 1° ano de curso na UFPR. O primeiro ano do estudante indígena na universidade é o 

período em que se  verificam as maiores taxas de evasão devido às dificuldades encontradas nessa 

etapa de adaptação à universidade. As atividades desenvolvidas no projeto se baseiam nas 

experiências do Núcleo Universitário de Educação Indígena (NUEI) o qual o AMEI está 

vinculado. Entre 2020 e 2021, o AMEI fez o acolhimento dos estudantes que ingressaram em 

2020 no registro acadêmico; fez o acompanhamento dos estudantes nas visitas aos campi da 

UFPR, divulgou as vagas do Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná e da Lei de Cotas por 

meio da criação de um folder com orientações para a inscrição do XX Vestibular dos Povos 

Indígenas no Paraná. Além disso, produziu um tutorial em forma de vídeo para divulgação e 

orientações para o vestibular. Entretanto, em virtude da pandemia de Covid-19, o AMEI ampliou 

suas ações de modo a acolher os estudantes indígenas de outros períodos e realizou contatos, por 

meios virtuais para sanar dúvidas e auxiliar na inscrição dos estudantes nos editais para o 

recebimento do auxílio para contratação de serviços de internet e empréstimo de 

computador/notebook de modo a garantir o acompanhamento das aulas do ensino remoto 

emergencial da UFPR. Também foram realizadas rodas de conversa nas quais, em cada uma delas, 

um aluno, calouro ou veterano se apresentava e relatava um pouco de sua cultura e história, 

proporcionando uma maior interação entre calouros e veteranos. Sendo assim, esse projeto 

contribuiu para a aproximação do/a estudante indígena ao ambiente acadêmico, para a interação 

com as/os demais indígenas na UFPR, favorecendo a construção de redes de apoio. Fica evidente 

a importância desse projeto de extensão para acolher e monitorar esses estudantes indígenas, para 

auxiliá-los em questões acadêmicas e também dar um apoio social e cultural. 
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Docente 

 

O projeto de extensão: “Bonecas negras na Educação para as relações étnico-raciais” teve dois 

objetivos: 1) realizar levantamento bibliográfico sobre a produção de pesquisas que tratem de 

bonecas negras e educação e; 2) discutir sobre o papel da boneca negra como um artefato da 

cultura negra e suas possibilidades para constituir-se ferramenta do letramento racial crítico na 

educação infantil. O levantamento bibliográfico foi realizado em duas plataformas: o Google 

Acadêmico e no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) a fim de conhecer as pesquisas com este tema. Para isso, 

utilizou-se as palavras-chaves: Bonecas Negras e Educação. Encontrou-se 14 trabalhos, sendo: 

10 Artigos, 2 TCCs, 1 Monografia e 1 dissertação de Mestrado, produzidos entre os anos de 2014 

a 2020. A partir da leitura integral foi possível concluir que a maioria traz relatos de experiências 

realizadas por professores da Educação Básica e apontam a necessidade de levar para a sala de 

aula a cultura afro-brasileira e africana. A segunda parte do projeto foi organizado em 6 lives 

transmitidas pelo canal do Youtube do ErêYá Grupo de Estudos UFPR entre abril e julho de 2021 

que alcançaram cerca de 1.000 visualizações. A 1ª live intitulada Bonequeiras sem fronteiras: uma 

experiência sobre bonecas de pano representatividade e afeto com a Andrea Cordeiro/UFPR; a 2ª 

Confecção de bonecas negras e empoderamento de crianças com Samara Rosa da Rede Municipal 

de Educação de Curitiba; a 3ª Os sentidos e significados da minha coleção de bonecas negras com 

Aparecida de Jesus Ferreira da UEPG; a 4ª live com professora Sheila Azevedo da Rede 

Municipal de Educação do Mato Grosso do Sul, discutiu Os sentidos e significados das bonecas 

negras e a docência na Educação Infantil; a 5ª live foi o Diálogo entre Uruguai e Brasil e a 

importância de Naiat, com a professora Tania Pacífico da Secretaria Estadual de Educação e 

convidadas do grupo Nzinga; e 6ª live com a professora Lucimar Rosa Dias trouxe sua experiência 

com as oficinas de bonecas negras desenvolvida pelo ErêYá. As lives foram importantes 

momentos de reflexão de professoras que comentaram sobre suas experiências na infância com a 

ausência de bonecas negras e a necessidade de estarmos atentas ao tipo de material ofertado para 

as crianças. Conclui-se que as bonecas podem ser uma ferramenta rica na educação para as 

relações étnico-raciais e o projeto colaborou para levar este artefato para o ambiente educacional. 
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A PARTICIPAÇÃO DA UFPR NO MOVIMENTO PET CIVIL BRASIL 

Nº: 202110117 

Autor(es): Braulio Eduardo Pscheidt Duffeck, Karoline Guedes de Souza 

Orientador(es): Elvidio Gavassoni Neto 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Atividades Extracurriculares, Capacitação Profissional, Extensão Universitária 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como um de seus principais objetivos elevar a 

qualidade de ensino do curso de graduação, promovendo eventos acadêmicos e atividades 

extracurriculares aos estudantes para auxiliá-los a se tornarem profissionais cada vez mais 

capacitados. Nesse contexto, o grupo PET Engenharia Civil UFPR participa ativamente de 

diversas organizações estudantis, que buscam proporcionar aos alunos uma troca de experiências 

e de conhecimentos essenciais para sua formação. Dentre essas organizações estudantis destaca-

se o movimento PET Civil Brasil, que consiste em uma união de diversos grupos PET de 

Engenharia Civil de todas as regiões do país, cuja composição atual contempla 14 universidades 

no país. Em termos de estruturação, o movimento PET Civil Brasil é pautado em dois projetos 

principais: o Evento Interno e o Construindo Competências, cujas atividades contemplam tanto 

os grupos PET quanto a comunidade externa, respectivamente. O Evento Interno baseia-se na 

troca de experiências entre os grupos PET, onde o principal objetivo é promover a discussão da 

organização interna de cada grupo, visando aprimorar seus métodos de trabalho. A realização 

desse evento ocorre através de salas virtuais on-line, onde em cada uma delas aborda-se um tema 

específico, sendo ele restrito aos membros dos grupos PET que participam da organização do 

movimento. Já o Construindo Competências trata-se de um evento voltado para a comunidade 

externa, onde os próprios discentes dos grupos PET afilhados ao movimento ministram cursos 

remotos de capacitação referentes a diversos temas. Esses cursos são previamente gravados e 

posteriormente disponibilizados nas datas de realização do evento em uma plataforma on-line que 

pode ser acessada por todos os inscritos. Ambos os eventos estão previstos para ocorrer no mês 

de Outubro de 2021, de forma remota devido ao cenário pandêmico que assola a comunidade 

global, e com a sua conclusão espera-se proporcionar aos estudantes uma série de conhecimentos 

e aprendizados que serão extremamente relevantes para sua formação profissional, cumprindo 

assim o viés de extensão do projeto, além de promover diversas melhorias na estrutura de 

organização interna do grupo PET Engenharia Civil UFPR através da troca de experiências com 

os demais grupos PET que também participam do movimento 
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CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA: EXTENSÃO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Nº: 202110118 

Autor(es): Leonardo Meiguel, Matheus Ribeiro da Silva 

Orientador(es): Elvidio Gavassoni Neto 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Formação Profissional, Iniciação A Docência, Interpretação De Projetos 

 

Muitas vezes a área de Construção Civil se caracteriza por profissionais com formação 

profissional insuficiente. Neste contexto, o Projeto CMO (Capacitação de Mão de Obra) trata-se 

de uma atividade do grupo PET Engenharia Civil iniciado em 2020 com o intuito ensinar a leitura 

e a interpretação de projetos de engenharia na área de construção civil: projetos arquitetônico, 

estrutural, elétrico e hidrossanitário aos trabalhadores do ramo da construção civil. Em função das 

limitações impostas pela pandemia da COVID-19, o projeto passou por algumas adequações uma 

vez que o acesso e manuseio de ferramentas digitais por parte do público alvo nem sempre é uma 

realidade. O projeto atualmente busca levar o conhecimento, por meio de cursos remotos, à 

comunidade acadêmica e aos estudantes de graduação de Engenharia Civil e Arquitetura. A 

atividade é desenvolvida com a participação de todos os integrantes do grupo PET, gerenciados 

por dois de seus discentes, trabalhando de forma remota, supervisionados por professores 

especialistas. Os principais resultados do projeto são a elaboração de 4 apostilas de leitura e 

interpretação de projetos. As apostilas em formato virtual têm edição que torna possível sua 

impressão, para futuros treinamentos presenciais para o público alvo originalmente pensado. As 

apostilas contém a explicação conceitual sobre os termos, simbologias e aspectos técnicos ligados 

a cada tipo de projeto e também a aplicação com exemplos práticos de projetos realísticos como 

estudo de caso. Adicionalmente são disponibilizados links (e QR codes) no final de cada apostila 

para que os usuários da mesma tenham acesso a um vídeo explicativo onde se apresenta a leitura 

de um determinado projeto. Os vídeos são produzidos pelos integrantes do grupo PET. O projeto 

tem um caráter extensivo importante, o material produzido poderá ser utilizado em demais 

oportunidades. Os participantes do PET desenvolvem, por meio deste projeto, importantes 

habilidades profissionais técnicas e não técnicas, bem como desenvolvem uma importante 

consciência social. 
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CONHECENDO A ORGANARIA: CULTURA, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DESTA ARTE. 

Nº: 202110119 

Autor(es): Ivan Goncalves Figueiredo 

Orientador(es): Edmilson Cezar Paglia, Aloisio Leoni Schmid 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Revitalização, Órgão De Tubos 

 

Comparado a Europa o Brasil é um país jovem e, neste sentido, também podemos citar a 

juvenilidade das pessoas em relação ao maior instrumento musical produzido pelo homem: o 

órgão de tubos. De certa forma precisamos, enquanto academia, estimular e aprimorar o 

conhecimento, promovendo formação de futuros profissionais técnicos da organaria. O projeto 

dará oportunidade aos estudantes dos cursos de graduação da UFPR, bem como aos estudantes 

da educação básica, de conhecer o mecanismo e a dinâmica de construção de órgãos de tubos, seu 

sistema de acionamento, desenho sonoro, dados pelo seu construtor. A participação do Setor de 

Tecnologia, enquanto projeto de extensão, será significativa nas questões técnicas necessárias 

para o restabelecimento dos instrumentos e para o planejamento de novos projetos de órgãos. A 

complexidade do instrumento requer, por si só, a integração de áreas de conhecimento, ponto 

fundamental no desenvolvimento interdisciplinar dos seus participantes. No Brasil são poucos os 

profissionais que se dedicam a este ofício, tendo em vista a sua complexidade e até mesmo a falta 

de curiosidade em conhecer o instrumento, questão que poderia estimular pessoas ao 

aprofundamento teórico prático sobre o órgão de tubos. Sendo assim, o objetivo primordial do 

projeto de extensão é estimular os participantes a conhecer e entender o funcionamento de órgãos 

de tubos, dando-lhes a oportunidade de entrar em contato com o instrumento, bem como, com 

toda a arte e tecnologia envolvida na sua construção. O processo metodológico será desenvolvido 

como parte pedagógica, composta pela estruturação da equipe de trabalho, afim de formar, 

orientar e esclarecer sobre a importância da formação pessoal e profissional. As práticas 

pedagógicas serão organizadas para atender as expectativas educacionais das comunidades onde 

os instrumentos estão inseridos. Ainda, a parte de restauro do instrumento será desenvolvida in 

loco, em oficinas bem como em laboratórios de cursos do Setor de Tecnologia e do curso de 

Tecnologia em Luteria. Ao término do projeto será produzido um artigo sobre os instrumentos 

revitalizados, com resgate histórico de seu fabricante, sua composição sonora e seu mecanismo 

de acionamento. Espera-se que sejam revitalizados quatro instrumentos musicais e, 

respectivamente, sejam realizados concertos musicais educativos. No sentido de fixar 

conhecimento e de aguçar a potencialidade humana, espera-se a participação dos estudantes na 

proposta de implementação do projeto de um órgão de tubos. 
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O MUNDO MÁGICO DA LEITURA II 

Nº: 202110122 

Autor(es): Joao Otavio de Oliveira Nogueira, Jucara de Oliveira Pinheiro, Laura Bittencourt 

Ramos Zimmermann, Magna de Andrade Franca, Maria dos Anjos Lara Careaga Herrera, 

Rafaela Valachinski Gandin, Vitoria Maximiano Ternovski 

Orientador(es): Rosangela Valachinski Gandin, Luciana Ferreira 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Leitura, Literatura Infantojuvenil, Produto Educativo Cultural 

 

Desde 2008 o Mundo Mágico da Leitura II, programa de extensão PROEC 02/18, vem 

contribuindo para o exercício da cidadania entre a UFPR Litoral e a escola pública, sendo que em 

2015 e 2016, por meio das Leis Municipais 1786/15 de 30/06/2015 e 1862/2016 de 21/11/2016, 

tornou-se uma estratégia no Plano Municipal de Educação de Matinhos, apoiando o 

desenvolvimento da leitura e do letramento. Até o ano de 2019, o programa atendia 1050 crianças 

da rede municipal, 125 adolescentes da rede estadual e 120 profissionais da educação com Sessões 

de Leitura e Sessões de Dramatização realizadas nas próprias instituições de ensino parceiras. No 

entanto, para manter as ações em 2020 e também em 2021, durante a pandemia o programa 

reformulou as atividades para extensão remota, isto é, durante a capacitação da equipe de 

acadêmicos no curso Lendo as Entrelinhas, surgiu a ideia de produzir vídeos para posterior 

publicação. Para tanto, o projeto vinculado Clube da Leitura criou 27 produtos educativos 

culturais que foram planejados, aprimorados, ensaiados e gravados com recursos disponíveis por 

12 universitários, representantes dos cursos de Licenciatura em Artes, em Geografia, em 

Linguagem e Comunicação e Bacharelado em Serviço Social. Isto possibilitou uma imersão em 

atividades ainda não exploradas nos 13 anos de existência do programa, além de ter expandido o 

público alvo sem deixar de atender as instituições educacionais parceiras, visto que os vídeos 

estão à disposição para serem usados como ferramentas pedagógicas. Enfim, em 21/08/2020, data 

da 1ª publicação, a página do facebook tinha 432 seguidores, passando a ter 692 em 18/12/2020 

e 708 em julho de 2021. Ainda em 2020 foram criados o canal no youtube e no instagram e a 

medida que o programa recebe novos integrantes, o processo criativo continua. Os vídeos 

publicados estão nos endereços: https://www.facebook.com/mundomagico.leitura; 

https://www.youtube.com/channel/UCKR5ZOBWgsm00fkv0ayPTuQ; 

https://www.instagram.com/mundomagico.leitura 
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CLUBE DA LEITURA III 

Nº: 202110123 

Autor(es): Joao Otavio de Oliveira Nogueira, Jucara de Oliveira Pinheiro, Laura Bittencourt 

Ramos Zimmermann, Magna de Andrade Franca, Maria dos Anjos Lara Careaga Herrera, 
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Orientador(es): Luciana Ferreira, Rosangela Valachinski Gandin 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Contação De Historias, Leitura, Produto Educativo Cultural 

 

O Clube da Leitura é um projeto vinculado ao Mundo Mágico da Leitura II  e tem por finalidade 

apoiar o desenvolvimento da leitura nos centros de educação infantil e nas escolas de ensino 

fundamental parceiros do programa de extensão PROEC 02/18. Entretanto, por força da Pandemia 

de 2020  as tradicionais Sessões de Dramatização/Teatro de Fantoche e Sessão de Leitura, 

realizadas presencialmente nas instituições parceiras, passaram a ser gravadas em vídeos. Elas 

aconteceram após capacitação sobre como aplicar estratégia de leitura de Solé (1998) e como 

transformar um texto narrativo em texto teatral, seguindo passos, a saber: seleção de textos de 

literatura infantil ou infanto-juvenil; estudo de texto e planejamento da Contação de Histórias ou 

Leitura compartilhada não síncrona; apresentação do planejamento para equipe seguida de 

sugestões para aprimorar o produto educativo cultural; gravação do vídeo com recursos próprios, 

tais como celular, notebook; edição de vídeos por meio de aplicativos gratuitos; e posterior 

publicação. O trabalho em equipe aprimorou os processos, assim como contribuiu para a criação 

de uma nova metodologia de trabalho, mantendo apenas a estratégia de leitura de Solé (1998) nos 

produtos educativos culturais. Por fim, no ano de 2020 foram produzidos 27 vídeos. Destes, 20 

foram publicados, 05 encontram-se na fase de edição e 02 prontos para publicação em 2021. 

Agrega-se a estes números, mais 01 vídeo criado no corrente ano, sendo que atualmente, em 2021,  

há 09 produtos educativos culturais que estão na etapa de planejamento. Os vídeos estão 

publicados nos seguintes locais: página do facebook, youtube e instagram do programa de 

extensão O Mundo Mágico da Leitura, conforme links: 

https://www.facebook.com/mundomagico.leitura; 

https://www.youtube.com/channel/UCKR5ZOBWgsm00fkv0ayPTuQ; 

https://www.instagram.com/mundomagico.leitura. 
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QUESTÃO AGRÁRIA E SERVIÇO SOCIAL: UMA ANÁLISE DOS PROJETOS 

PEDAGÓGICOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DAS UNIVERSIDADES 

FEDERAIS DO SUL DO BRASIL 

Nº: 202110124 

Autor(es): Luiza Breis 

Orientador(es): Eduardo Harder 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONOGRAFIAS/TCC 

Palavras-chave: Ensino Superior, Questão Social E Conjuntura Agrária, Serviço Social 

 

A presente pesquisa teve como objeto o exame da relação entre o Serviço Social e a questão 

agrária por meio da análise dos projetos pedagógicos e ementas disciplinares dos cursos de 

Serviço Social das universidades federais do sul do Brasil. Trata-se de filtro analítico que busca 

identificar a presença ou ausência de conteúdos relacionados à questão agrária. A problemática 

escolhida para o estudo visa a possibilitar uma compreensão maior das questões relacionadas ao 

mundo rural e suas singularidades, nas quais a questão agrária brasileira é considerada como uma 

especificidade da questão social, cujas manifestações se expressam no embate e nas contradições 

advindas do atual modelo de desenvolvimento agrário, evidenciado no significativo peso 

econômico do agronegócio nas contas nacionais. O ponto de partida do trabalho se localiza na 

breve contextualização socio-histórica da questão agrária brasileira, tópico que antecipa e 

fundamenta uma narrativa que sintetiza as relações sobre o capitalismo, Estado e a questão agrária 

no Brasil. Em seu pano de fundo, a monografia busca apresentar as interfaces do surgimento do 

Serviço Social no Brasil e os debates sobre seu direcionamento ético político atual. A partir do 

levantamento bibliográfico e documental, procedeu-se a uma análise preliminar das matrizes 

curriculares dos cursos de Serviço Social das universidades federais do sul do Brasil em relação 

à questão agrária, sendo elas: Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Pampa e Universidade Federal de Santa Maria. Em 

suas conclusões, o trabalho demonstra a presença de elementos curriculares relacionados à 

dimensão agrária da vida social nos cursos de Serviço Social na ordem de 50% das universidades 

analisadas em disciplinas na modalidade obrigatória e de 66,66% na modalidade optativa. 
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PEQUENOS CIENTISTAS DO MUNDO - A VALORIZAÇÃO DA CIÊNCIA NO 

MUNDO PÓS-PANDEMIA 

Nº: 202110125 

Autor(es): Allana Resende Santos, Ana Carolina Medeiros, Carla Krupczak, Denys Ribeiro de 

Oliveira, Guilhermina Rodrigues Noleto, Helena Musetti Bighetti Sanches Placido, Hennrique 
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Orientador(es): Sheila Maria Brochado Winnischofer, Herbert Winnischofer 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Educação Básica, Pandemia Por Covid-19 

 

A pandemia COVID-19 impactou negativamente diversos setores, especialmente o da educação 

básica. A imposição repentina de medidas necessárias à prevenção e disseminação do vírus Sars-

CoV-2 geraram questionamentos acerca do entendimento das crianças quanto ao novo modo de 

viver. As atividades propostas no projeto de extensão “Pequenos Cientistas do Mundo – a 

valorização da ciência no mundo pós-pandemia” foram pautadas na construção do conhecimento 

científico acerca das medidas sanitárias impostas no período de volta às aulas, promovendo a 

educação científica desde a infância. Foram planejadas atividades práticas abordando os temas 1) 

distanciamento social, 2) o uso de máscaras e álcool gel e 3) o que são microrganismos. As 

atividades foram elaboradas de maneira interdisciplinar por professores das áreas de bioquímica 

e química da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e alunos de graduação/pós-graduação de 

diversos cursos. Foram combinadas temáticas relacionadas às ciências da saúde e biológicas com 

disciplinas básicas do Ensino Fundamental, especificamente Ciências, Matemática e Linguagens, 

de modo que as atividades reforcem os saberes específicos e sociais das crianças. As ações foram 

realizadas em duas instituições, uma de ensino infantil (crianças de 4-6 anos) e outra fundamental 

(crianças de 7-13 anos). Devido às restrições, algumas atividades práticas foram adaptadas para 

o sistema remoto, com a criação de kits de materiais individualizados. A contextualização foi 

realizada por meio de vídeos, teatro de fantoches e histórias em quadrinhos. Todo o material 

produzido foi previamente discutido com as equipes pedagógicas das instituições. A dinâmica das 

atividades envolveu a elaboração de hipóteses pelas crianças diante do tema apresentado, a 

problematização e execução da prática experimental, seguido de discussão do resultado 

observado. Percebeu-se que a limitação ao acesso à internet acarretou uma baixa adesão de 

algumas crianças na execução das atividades. Como alternativa, realizamos a impressão do 

material e entrega para as famílias participantes do projeto. As ações realizadas possibilitaram 

uma abordagem interdisciplinar entre ensino-pesquisa-extensão na elaboração das atividades 

integrando conteúdos pautados no saber científico. As estratégias e adaptações foram importantes 

para atingir os resultados, que demonstraram que as crianças conseguiram identificar os elementos 

científicos presentes nos temas abordados, assegurando a consolidação do conhecimento acerca 

da pandemia e despertando, desde pequenos e de forma lúdica, o interesse pela ciência. 
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TRADUÇÃO E INTERCULTURALIDADE 

Nº: 202110127 

Autor(es): Ana Carolina Vieira Rodrigues, Juliane de Lima Pires, Marcela Santos da Paixao 

Orientador(es): Juliana Da Silva Passos 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 
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Sendo um dos principais caminhos para o entendimento entre os povos, a tradução não acontece 

apenas de uma língua para outra, exigindo mais do que conhecimentos linguísticos, um bom 

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, que em seu quinto ano, reúne uma série de ações, garantindo que os exercícios 

de tradução não se reduzam aos seus propósitos pedagógicos, mas se baseiem em práticas 

significativas e contribuindo efetivamente com a promoção da interculturalidade, da 

democratização da informação e do entendimento entre os povos. No ano de 2020, as ações se 

dividiram em duas frentes: a tradução de obras autobiográficas de autoras americanas 

escravizadas e ações de letramento digital focado na capacitação dos professores da universidade 

com foco principal no ensino remoto. Para o ano de 2021, continuamos as ações voltadas à 

capacitação, incluindo eventos voltados ao uso das tecnologias na educação e ainda no sentido de 

colaborar com o processo de curricularização da extensão em andamento na instituição e em 

parceria com outros projetos de extensão e CIPEAD. Ainda em 2021, retomaremos o evento 

Black is Beautiful, que terá sua terceira edição. A primeira aconteceu em 21 de novembro de 

2017, data em que celebramos a consciência negra no Brasil, com a presença de um representante 

do NEAB, que apresentou o movimento negro no contexto da universidade, uma paletrante do 

PGLET, que apresentou sua pesquisa em tradução e performance de Nina Simone e a exibição de 

vídeos sobre o tema, traduzidos e legendados em PT/ENG por alunos do setor. Na mesma data de 

2018, contamos com a presença de um palestrante representante do movimento negro na OAB-

PR e exibição de um novo conjunto de vídeos traduzidos e legentados por estudantes dos cursos 

de Secretariado e Comunicação Institucional. Em 2020, nesta data, lançamos o site com a 

compilação dos vídeos exibidos e em 2021 pretendemos retomar o evento em formato remoto. 

Realizaremos ainda a primeira edição do evento internacional MIL Week - semana de 

Alfabetização Mídiática e Informacional - na UFPR, inserindo a instituição no calendário de ações 

realizadas em todo mundo pela UNESCO e seus parceiros pela causa. 
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O projeto “Avaliação de Libras como segunda língua” surge a partir da necessidade de ampliação 

da capacitação de acadêmicos do Curso de Graduação em Letras Libras da UFPR, no que se refere 

a essa temática. Neste contexto que se situa o presente trabalho que tem o objetivo de demonstrar 

as ações desenvolvidas no âmbito dos planos de trabalho de 2021 que envolvem a produção de 

material para o ensino de Libras para aprendizes do NEL (Núcleo de Ensino de Libras) que é a 

unidade parceira. A partir da concepção de que a avaliação é um processo contínuo é que se 

preconiza que o ensino leva a avaliação e a partir desta se volta ao processo pedagógico. O projeto 

já desenvolveu estudos teóricos a respeito do conceito de "desempenho" e "fluência" que são os 

constructos diretamente envolvidos na avaliação. Porém, no momento focamos na elaboração dos 

materiais avaliativos que destinam-se aos aprendizes do nível básico, intermediário e avançando 

e contam com elaboração de questões sobre três diferentes níveis gramaticais, a saber: fonologia, 

morfologia e sintaxe. Cada questão apresenta três possibilidades de escolha de resposta. Os 

materiais de ensino e avaliação para o nível avançado destinado aos aprendizes do nível avançado 

compreendem o trabalho com gênero textual "anedota" e envolve leitura, análise linguística, 

produção inicial e final em Libras. Metodologicamente, os trabalhos são desenvolvidos pela 

pesquisa, a gravação e edição dos conteúdos, a validação e socialização dos materiais didáticos. 

Como resultado temos 15 perguntas de gramática e 10 tarefas envolvendo o tema "anedota" 

destinadas ao nível avançado. Todos os materiais produzidos nesse projeto quando finalizados 

serão depositados no Saell (Sistema de Apoio aos Estudos de Libras como L2) que é a plataforma 

que abriga os vídeos do Programa vinculado. Assim, a conclusão é que esse projeto atende aos 

princípios extensionistas e colabora ao avanço da área. 
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A pesquisa foi realizada no âmbito do Projeto de Extensão “Planejamento na Organização do 

Trabalho Pedagógico Escolar", que teve como objetivo a aproximação entre estudantes das 

Licenciaturas da Universidade Federal do Paraná e profissionais da educação de um Colégio 

Estadual de Curitiba/PR. O objetivo da pesquisa foi refletir sobre a importância do planejamento 

escolar e de ensino na prática pedagógica e docente no período de pandemia e ensino remoto. A 

problemática da pesquisa foi verificar se o planejamento tem possibilitado reflexões que 

impactem o modo como os professores e licenciandos planejam suas aulas. Como metodologia 

optou-se pela pesquisa qualitativa e exploratória, na qual foram realizadas no ano de 2020 

atividades remotas. As atividades realizadas foram: Lives formativas, encontros de formação 

continuada com os profissionais do colégio parceiro, reuniões de estudo com os extensionistas e 

coleta de dados por meio de formulário. As atividades revelam nesse momento, a reinvenção de 

uma nova forma de se comunicar, como por exemplo com o uso das Lives. As reuniões 

quinzenais, com os extensionistas, contribuíram para o aprofundamento dos estudos e resgate da 

intencionalidade educativa. Os encontros de formação possibilitaram a aproximação dos 

estudantes da universidade com a vivência dos professores e pedagogos da Rede Estadual de 

Ensino, nesse período de construção de estratégias para a ação docente. Os encontros de formação 

promoveram reflexões sobre as práticas cotidianas e a interdisciplinaridade. A coleta de dados 

por meio de um formulário no Google Forms, foi direcionada aos professores e aos pedagogos do 

colégio parceiro. Foram respondidas questões como: 1) Eu tenho planejado as minhas aulas neste 

período de pandemia? 2) Atuo com consciência dos objetivos da educação na sociedade atual? 3) 

Eu conheço bem as condições socioeconômicas dos meus alunos? Foram identificados desafios 

relacionados  à realização do planejamento em tempos de pandemia, tendo em vista os desafios 

postos no período, o acesso a internet, conhecimentos a serem ensinados, formação dos 

professores e adequação à proposta curricular. Os resultados mostram a importância do 

planejamento, pois para Vasconcellos (2019), para ser transformadora, a prática deve ser 

intencional, por isso a necessidade do planejamento, para que se saiba de onde se parte e o que 

desejamos alcançar. Afirma-se a importância de estudos que tenham como foco o sentido e uso 

do planejamento escolar, visando a construção de uma escola mais justa e de qualidade. 
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A Paleontologia trata do estudo dos fósseis. No curso de Geologia, a disciplina Paleontologia é 

obrigatória e possui uma carga horária total de 60 horas, das quais na modalidade presencial tem 

30 horas padrão e 30 horas de aulas laboratório para a análise de amostras de rochas com fósseis. 

A disciplina Paleontologia aborda os temas: registro da vida, dos fósseis, dos processos de 

fossilização, morfologia dos grupos fósseis, paleoecologia e evolução, assim como suas relações 

com a bioestratigrafia e a paleobiogeografia. Nesse ano de 2021 a disciplina foi realizada de forma 

remota durante 11 semanas (entre maio e julho) e a monitoria digital auxiliou na disciplina. Em 

cada semana foi desenvolvida uma unidade do programa da disciplina. As atividades ocorreram 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) UFPR Virtual (Moodle) com comunicação 

assíncrona e com encontros síncronos pelo TEAMS-UFPR para complementação de alguns 

conteúdos, além de esclarecimento de dúvidas. Também foi criado um grupo em aplicativo de 

mensagens pelo celular para comunicação auxiliar. O controle de frequência se deu por meio da 

realização de atividades avaliativas assíncronas. Inicialmente de maneira remota, o professor e a 

monitora planejaram as atividades educativas e as estratégias previstas para cada unidade da 

disciplina, seguindo o cronograma e o plano de ensino. A monitora auxiliou na preparação do 

AVA, nas orientações aos estudantes e nos materiais de apoio. Também fez a revisão do texto 

básico, testou os links dos materiais didáticos e ajudou nas atividades avaliativas. Durante o 

desenvolvimento da disciplina, a monitora auxiliou o professor com a tutoria no AVA e nos 

encontros síncronos. Esclareceu dúvidas coletivas e individuais pelo aplicativo de mensagens pelo 

celular. Também lembrou aos estudantes sobre os prazos de entrega das tarefas, questionários e 

outras atividades avaliativas e realizou o acompanhamento das atividades avaliativas realizadas. 

Ao final foi realizado um questionário de avaliação e a resposta dos estudantes evidenciou a 

importância da monitoria remota na oferta dessa disciplina. Deste modo, a monitora participou de 

todas as etapas de construção do conhecimento de maneira remota desde o planejamento da 

disciplina, no acompanhamento das atividades e na avaliação, desenvolvendo a sua competência 

pedagógica no magistério de educação superior.  A sua atuação contribuiu para a melhoria da 

qualidade do ensino e a consequente redução da desistência e dos índices de retenção/evasão na 

disciplina e no Curso de Graduação em Geologia. 
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MONITORIA DIGITAL EM BIOSSEGURANÇA NA MEDICINA 
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A disciplina de Biossegurança na Medicina, ofertada no 5º período do curso, tem por objetivo 

promover a aquisição de conhecimentos que permitam a adoção de medidas proativas pelo 

graduando e futuro profissional, a fim de minimizar ou neutralizar os riscos de doenças e acidentes 

inerentes ao trabalho em saúde. No contexto do Ensino Remoto Emergencial, novos desafios 

pedagógicos foram impostos a professores e alunos com a necessidade de aperfeiçoamento dos 

métodos de ensino online. Os propósitos da monitoria digital foram favorecer o aprendizado dos 

docentes e alunos da disciplina sobre recursos tecnológicos e aprofundar conhecimentos das 

monitoras em relação à biossegurança. Realizou-se reuniões semanais entre as monitoras e a 

professora para discutir revisões e atualizações das referências das aulas e abordar métodos de 

desenvolvimento de habilidades relativas ao uso dos recursos PowerPointⓇ, Mentimeter e 

Kahoot. Além disso, foram promovidas pela professora discussões sobre biossegurança. As 

monitoras também auxiliaram na organização da disciplina e facilitaram a interação professor-

aluno. Ao todo, foram atualizadas dez aulas do plano da disciplina, que envolveram tanto a 

seleção de literatura atualizada quanto a modernização gráfica dos slides. Em relação às 

metodologias ativas de ensino, as monitoras prepararam tutoriais com instruções de uso das 

ferramentas Mentimeter e Kahoot, que tornam a disciplina mais atrativa aos alunos e permitem 

maior interação entre estes e a professora. Além disso, estas ferramentas possibilitam que o 

professor detecte os pontos de dificuldade dos alunos para direcionar a aula e garantir maior 

rendimento. No que concerne ao desenvolvimento das habilidades em PowerPointⓇ, as 

monitoras disponibilizaram tutoriais em formato de minicursos, abordando pontos centrais para 

uma apresentação de boa qualidade, como: quantidade de informação em cada slide, noções de 

simetria, uso de animações, lista de sites para download de imagens de boa qualidade e de 

modelos de apresentação online. Em todas as reuniões a professora aprofundava a discussão 

teórica acerca dos temas abordados e de assuntos relativos à docência, conforme objetivos do 

Plano de Iniciação à Docência. A monitoria digital proporcionou a troca de informações entre a 

equipe de trabalho, a ampliação de conhecimento das monitoras sobre biossegurança e docência, 

e o aprimoramento de conhecimentos da professora quanto ao uso de ferramentas digitais e de 

metodologias ativas, enriquecendo a disciplina e o programa de monitoria digital. 
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O projeto objetiva o ensino da química de forma descomplicada e divertida através da realização 

de experimentos e de jogos químicos para que possa haver um maior estímulo e incentivo para a 

realização de atividades experimentais e alternativas nas escolas através de seus professores. Com 

isso pretende-se aumentar o interesse do aluno e consequentemente obter uma melhoria 

significativa na educação. O projeto é composto por alunos de cursos relacionados a área da 

Química e permite com que eles possam adquirir aptidões necessárias para o mercado de trabalho 

como trabalho em equipe, compromisso, organização além de proporcionar uma experiência na 

área de licenciatura através do ensino da química. O projeto teve seu início em 2016 e até 2019 

era feito presencialmente através de visitas agendadas pelos colégios interessados de turmas do 

nono ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Nessa visita, eram 

demonstrados alguns experimentos interativos e também um momento mais prático através dos 

jogos químicos. Além do feedback recebido durante as apresentações o projeto também conta 

com duas pesquisas de satisfação sendo uma delas aplicada para o professor responsável pela 

turma visitante e outro aplicado para os alunos visitantes. Tal levantamento de dados e opinião 

foi muito importante porque através dele fosee possível constatar uma satisfação com o projeto 

por parte dos visitantes muito elevada e satisfatória. Em 2020 devido a pandemia o projeto 

necessitou passar por uma adaptação. Foi então que se criou um canal no youtube do projeto afim 

de serem publicados os experimentos que são feitos na modalidade presencial. Além dos vídeos 

o projeto também fez a confecção de revistas informativas sendo a primeira delas com a temática 

da química existente no sabão e a segunda abordando a química do sorriso. Cumpre acrescentar 

que todas as atividades do projeto, presenciais ou remotas, foram sempre voltados também à 

compreensão de surdos. A disponibilização do material em formato pdf (revistas e roteiros dos 

experimentos) permite que o aluno surdo tenha acesso ao conteúdo abordado. A partir da leitura 

do material escrito, o surdo tem condições de entender melhor os vídeos disponibilizados no 

youtube. Portanto, mesmo na modalidade remota, o projeto continuou promovendo o ensino da 

química de forma mais descontraída e descomplicada. 
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Entende-se por lúdico o momento em que existe prazer, diversão e interação vinculados ao 

processo educativo. Atrelar o processo de ensino-aprendizagem a práticas lúdicas resulta em 

experiências ricas inclusive para os(as) docentes, e ajuda na fixação do conteúdo estudado, além 

de ser uma estratégia para promover a socialização e autoconhecimento dos e das discentes. 

Devido à pandemia da COVID-19, os últimos dois anos (2020-2021) foram marcados pela 

readequação das atividades à modalidade remota, incluindo as educacionais. Diante das 

fragilidades que emergem com esse modelo de ensino emergencial, é necessária a implementação 

de metodologias que minimizem perdas educacionais para os discentes neste período de 

excepcionalidade. Em vista desse desafio, o objetivo da equipe do Subprojeto Biologia do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade Federal do Paraná 

(PIBID/UFPR - Biologia) do Colégio Estadual do Paraná (CEP) foi buscar, analisar, aplicar e 

avaliar ferramentas lúdicas virtuais para o ensino remoto. Para o trabalho, a equipe buscou 

ferramentas lúdicas virtuais na internet e apresentou semanalmente para a supervisora do projeto 

como forma de testagem dos softwares. Após aprovação da equipe, as ferramentas foram 

implementadas nos planos de aulas e aplicadas nas aulas do 1º ano do Ensino Médio (EM) no 

CEP pela supervisora e participantes do projeto. Concomitantemente, as ferramentas estudadas 

foram avaliadas quanto à percepção dos alunos do 1º ano do EM do CEP e de professores do 

colégio através de formulários online, de forma a entender o impacto desses instrumentos nas 

aulas remotas. Esse trabalho contínuo de busca e aplicação de ferramentas lúdicas virtuais gerou 

conteúdo suficiente para construção de uma oficina para professores da rede básica de ensino. 

Algumas ferramentas já aplicadas em aula foram Kahoot, Padlet, Mentimeter, Wordwall, Google 

Jamboard, Google Slides e Educaplay. Majoritariamente, a utilização das ferramentas nas 

atividades síncronas direcionou-se para a revisão dos conteúdos ministrados, a interação docente-

discente e para a apresentação de materiais e tópicos pertinentes ao tema discutido em classe. 

Observou-se que tais instrumentos são capazes de melhorar as aulas remotas, trazendo o lúdico 

para o ambiente virtual, cuja acessibilidade é um obstáculo. Espera-se, ainda, que esse estudo 

contribua para a formação continuada de professores do ensino básico brasileiro e ajude a 

amenizar as dificuldades das aulas remotas. 
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PIBID/UFPR - BIOLOGIA NO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ: VIVÊNCIAS E 

INICIAÇÃO A DOCÊNCIA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. 
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O PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, permite que os(as) discentes 

tenham contato com a docência ainda na graduação. No ano de 2020 o programa foi adaptado 

pela primeira vez à modalidade remota em função da pandemia do novo coronavírus. Nesse 

contexto, o objetivo deste resumo é apresentar as atividades teóricas e práticas desenvolvidas 

pelos(as) alunos(as) da equipe do Colégio Estadual do Paraná do subprojeto Biologia do 

PIBID/UFPR, as quais tiveram a finalidade de aproximar os(as) estudantes da graduação à prática 

docente e também tornar o aprendizado dos(as) estudantes do Ensino Médio mais dinâmico, 

mesmo que sem encontros presenciais. Os encontros foram semanais, divididos em duas 

aproximações. A primeira consistiu em rodas de diálogos formativos, abordando tópicos do 

pensamento sistêmico, saberes da ciência e educação ambiental, desenvolvidas com base em 

obras interdisciplinares. Já a segunda compreendeu o acompanhamento das atividades docentes 

da professora supervisora no Colégio Estadual do Paraná (CEP) na esfera estrutural, por meio da 

análise do Projeto Político-Pedagógico (PPP), participação nas reuniões pedagógicas da Biologia 

e participação em palestras com supervisores de atividades e projetos extracurriculares da escola, 

como o CEP Sustentável, o DanCEP e o Centro de Memória. Na esfera prática, houve observações 

do planejamento de aulas, com foco na adequação à modalidade virtual. Após as observações, 

os(as) alunos(as) desenvolveram planos de aula e aulas-teste, as quais apresentaram à supervisora 

e colegas. Neste momento também se deu início ao acompanhamento das aulas remotas síncronas 

com a presença dos(as) alunos(as) da primeira série do ensino médio. Ao longo dos encontros, 

os(as) estudantes do PIBID pesquisaram e aplicaram ferramentas lúdicas virtuais em suas aulas, 

que foram ministradas por duplas e trios. A partir dessa metodologia, os(as) participantes 

aprenderam a estruturar aulas, respeitando a dinâmica da sala de aula, bem como desenvolver 

atividades remotas no período da pandemia do novo coronavírus, assim aperfeiçoando métodos 

de ensino que podem otimizar o processo de ensino-aprendizagem na modalidade remota. 
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O PIBID, ou Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, tem como objetivo geral 

estimular a vivência de professores em formação dentro da sala de aula, estabelecendo relação 

com suas especificidades e seus integrantes dentro da rede pública de educação. No contexto atual 

de pandemia do novo coronavírus, a virtualização do sistema de ensino se tornou o novo normal, 

substituindo as aulas presenciais e diminuindo mais ainda as interações entre educadores e 

educandos. Durante as aulas no ensino remoto foi clara a queda dos laços criados entre o professor 

e os estudantes, isso se deu tanto pela maior dificuldade de se concentrar em aula, quanto pela 

falta de recurso tecnológico de discentes e docentes. Essas dificuldades enfraquecem um dos 

principais pilares da escola: a socialização da criança e adolescente e o contato com diferentes 

formas de pensar, uma vez que a escola é o principal agente de socialização secundária na vida 

do cidadão, sendo o primeiro contato deste com a esfera pública. Essa retração acabou tornando 

a sala de aula - principalmente os estudantes - cada vez mais mecânicos, extinguindo a interação 

em classe. Tendo isso em vista, foram utilizados recursos didáticos virtuais, junto às turmas do 

1° ano ensino médio do Colégio Estadual Newton Ferreira da Costa, com o intuito de estreitar as 

relações entre estudantes e professores e consequentemente potencializar a interação aluno-

aprendizagem no ensino remoto. Foram utilizadas plataformas como Quizur, Khan Academy, 

Wordwall e Kahoot, para a criação de jogos, estimulando a ludicidade e promovendo discussão a 

respeito dos conteúdos abordados. É notável como a utilização de atividades lúdicas como 

metodologia pedagógica aumentou o interesse dos estudantes pelo conteúdo, dentro do cenário 

do ensino remoto a partir de uma substituição da passividade pela pró-atividade, aumentando, por 

conseguinte, a proximidade entre o professor e o estudante através da motivação alavancada pelo 

senso de desafio. 
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Este trabalho relata o evento Transtorno do Espectro Autista (TEA) realizado no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Universidade Federal do 

Paraná - Setor Palotina. O evento ocorreu devido à demanda apresentada pelos participantes do 

programa no que se refere a conhecer e buscar alternativas de aprendizagens para trabalhar com 

alunos diagnosticados com TEA, tendo em vista que cada vez mais se faz necessário estudar e 

aprofundar conhecimentos relacionados ao autismo, já que é um tema recorrente e presente nas 

salas de aula. Além disso, no grupo de licenciandos que compõe este programa, detectamos 

participantes cujos filhos(as) são diagnosticados com TEA. O evento ocorreu de forma remota, 

com quatro encontros que totalizaram 10 horas. Cada encontro foi planejado de modo a abordar 

características e aspectos sobre autismo, com convidados especiais para o debate, cujos filhos(as) 

são diagnosticados com TEA. No primeiro encontro nossa convidada foi uma psicóloga, que 

apresentou conceitos, levando o grupo a aprofundar os conhecimentos sobre as características do 

autismo e de que forma os professores podem identificar e trabalhar com crianças com estas 

características. No segundo encontro convidamos as alunas pibidianas, participantes do projeto e 

também uma aluna (diagnosticada com TEA) do curso de Engenharia de Bioprocessos e 

Biotecnologia da UFPR – Setor Palotina para contar sobre os desafios e conquistas diárias. No 

terceiro encontro contamos com a participação de uma pedagoga e psicopedagoga, que atua no 

Ensino Fundamental e Médio, que trouxe para o debato a questão do autismo no contexto escolar, 

abordando possíveis metodologias de ensino. Para encerrar nossos debates, contamos com 

voluntários do Programa Super Aba e Adapte*, que relataram como o Programa Super Aba foi 

fundamental no desenvolvimento cognitivo de seus filhos, quais os desafios enfrentados pela 

família bem como os resultados positivos deste trabalho. Buscamos discutir a aprofundar os 

conhecimentos sobre as características do autismo, a forma de identificar um aluno autista e 

alternativas diferenciadas para trabalhar com crianças com este diagnóstico. Para mensurarmos 

os conhecimentos adquiridos por meio das rodas de conversa, aplicamos um questionário 

buscando identificar a aprendizagem dos participantes, que nos revelou que houve grande avanço 

dos participantes em relação ao conhecimento sobre o tema, além de ressaltar a relevância deste 

ser abordado na formação de professores. *Abordaremos na apresentação. 
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma proposta que tem por 

objetivo valorizar a aproximação entre futuros professores e as salas de aula da rede pública, 

buscando aperfeiçoar a formação dos(as) futuros(as) docentes e a melhoria da qualidade de ensino 

na educação pública brasileira. Foi necessário alterar o desenvolvimento e aplicação de aulas 

presenciais, dinâmicas e atividades este ano devido ao atual contexto de pandemia do vírus Sars-

CoV-2, e o grande desafio foi formular novas estratégias que fossem efetivas no ensino remoto. 

O PIBID no Colégio Estadual Newton Ferreira da Costa começou a ser desempenhado em outubro 

de 2020. O projeto teve início, metodologicamente, com reuniões formativas semanais focadas 

principalmente no âmbito da Educação Socioambiental, complementadas por leituras, rodas de 

conversas e participação em palestras e webinários. Seguidamente, foram feitas observações de 

aulas ministradas pelo professor supervisor e estudo de documentos que orientam o trabalho 

pedagógico, como por exemplo, o Projeto Político Pedagógico do Colégio Newton. Na próxima 

etapa, houve um estudo e elaboração de planos de aula e sequências didáticas em cima do 

conteúdo de bioquímica. Este estudo possibilitou a habilitação dos bolsistas na construção do 

material e posteriormente, aplicação das aulas para os(as) estudantes do 1º ano do Ensino Médio. 

O material foi aplicado pelos pibidianos(as), de forma individual ou em duplas, através da 

plataforma Google Meet e este foi constituído de aulas expositivas e lúdicas por meio do uso do 

programa Power Point. Também foram aplicados vídeos e jogos virtuais elaborados nas 

plataformas Kahoot e Quizur, com objetivo da fixação do conteúdo e da interação aluno(a)-

professor(a). Ao fim da etapa ficou evidente que o ensino de forma remota apresenta suas 

potencialidades e fragilidades, um dos maiores problemas é a questão da acessibilidade dos(as) 

alunos(as), pois muitos não participam das aulas síncronas devido à falta de recursos tecnológicos 

e internet. Então este estudo pode evidenciar as iniquidades sociais nas escolas públicas, onde 

para muitos alunos(as) o ensino remoto atua como uma espécie de afastamento. Dessa forma, a 

questão é uma problemática que necessita de análise, planejamento e diálogo com a comunidade, 

para que melhorias em prol da educação e de uma sociedade justa sejam feitas. 
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O presente trabalho surgiu da colaboração na prática em docência de estudantes do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, Subprojeto Biologia da Universidade Federal do 

Paraná (PIBID/UFPR - Biologia) no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos 

Paulo Freire (CEEBJA Paulo Freire). Durante as aulas de anatomia, dentro do ensino remoto, foi 

implementada a ecotecnologia do Relógio dos Órgãos, trazendo conceitos da medicina oriental e 

uso de fitoterápicos. O objetivo desta exposição é relatar a incorporação de saberes tradicionais 

no ensino de Ciências, Saúde e Biologia, neste caso, baseando-se na medicina tradicional chinesa 

e seus conhecimentos sobre plantas medicinais. Após uma formação sobre ambientalização 

escolar, com enfoque em ecotecnologias, surgiu a adaptação de uma delas para o ensino virtual 

ministrado na plataforma Google Meet e Classroom, considerando o planejamento semestral e 

plano de aula dentro da turma do 2º ano - Noite do CEEBJA Paulo Freire. Com isso, houve uma 

pesquisa aprofundada sobre o uso de plantas medicinais, chegando a 21 artigos analisados, além 

da associação com o ensino de sistemas do corpo humano. Para a avaliação foi utilizada a 

plataforma Educaplay. Nesse contexto, a ecotecnologia possibilitou que o(a) estudante da EJA 

protagonizasse a aula e permitisse integrar sua própria bagagem socioambiental, proporcionando 

vivências e trocas de experiências, indicando, portanto nos resultados, que propor aulas 

interdisciplinares torna o ambiente de aprendizagem uma construção conjunta. Além disso, foi 

observada uma partilha de conhecimentos durante a oficina Relógio do Corpo Humano - Unindo 

Saberes e o Ensino de Anatomia, realizada na SEPE de 2021. Os saberes tradicionais estão em 

nosso cotidiano, fazendo com que se possibilite uma aplicação prática e uma conexão entre 

diferentes temas do cotidiano, mesmo em conteúdos ministrados de forma remota. Observou-se 

que a ferramenta Educaplay proporcionou um momento lúdico durante a aula, e o presente 

trabalho pode ser utilizado para expandir a aplicação de ecotecnologias no contexto de aulas 

remotas na EJA, promovendo melhor assimilação de conteúdo a partir do diálogo de saberes. 
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No inicio da graduação em Ciências Biológicas, o(a) discente tem a oportunidade de integrar o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Este programa possibilita o 

contato com a escola pública e a docência, garantindo uma formação profissional de excelência, 

pois, desde o início de sua formação na Universidade, o(a) estudante está em contato direto com 

a licenciatura. O Subprojeto BIOLOGIA atuou juntamente com o Centro Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) Paulo Freire. A EJA abrange turmas do Ensino 

Fundamental II e de Ensino Médio para estudantes geralmente mais velhos, que buscam a 

conclusão de seus estudos, dos quais por diversos fatores sociais, familiares ou econômicos foram 

impedidos de dar continuidade. As atividades gerais do PIBID tiveram início em outubro de 2020 

e, devido a pandemia de COVID-19, o programa ocorreu de forma remota, contando com dois 

encontros síncronos semanais através de plataformas digitais. Sendo um deles com a orientadora 

e as demais equipes do PIBID da Biologia e o outro sendo as aulas propriamente ditas com os(as) 

alunos(as) da escola, os(as) membros da equipe e a supervisora no CEEBJA. Desse modo, os 

encontros com a orientadora visaram a formação sobre educação, com a realização de rodas de 

conversa e trabalhos acerca de leituras. Foram promovidos diálogos sobre temas como 

epistemologias, paradigmas da ciência e diferentes vertentes da educação ambiental. Para o ensino 

no CEEBJA, o objetivo foi adaptar as aulas ao ensino remoto e reforçar o conteúdo 

disponibilizado nas plataformas do Governo do Estado. Para isso, variadas metodologias foram 

utilizadas, aproximando os docentes e discentes durante as aulas. Dentre elas, foram realizadas a 

construção de mapas mentais e questionários para melhor entendimento e fixação de conteúdo. 

Também houve a utilização de plataformas interativas e apresentação de uma ecotecnologia. 

Nesse contexto, foi observada uma tendência dos(as) alunos(as) compartilharem suas 

experiências, realizando um paralelo com as aulas e seus conhecimentos prévios. Houve, então, 

um esforço da equipe de convergir as metodologias tradicionais, impostas pela situação do ensino 

remoto, para as vivências trazidas pelos(as) estudantes. Por fim, vale ressaltar que acompanhar 

aulas e organizar materiais didáticos dentro de uma escola na modalidade EJA é uma experiência 

pedagógica única, que promove a expansão de conhecimentos e adaptações constantes. 
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa que visa a 

formação de futuros docentes, a partir do fortalecimento do embasamento teórico e prático. Para 

isso ser alcançado, foram desenvolvidas inúmeras atividades formativas com o objetivo de trazer 

novos saberes e fomentar debates que tragam novas perspectivas no desenvolvimento da prática 

docente. Para a realização das discussões entre os(as) alunos(as), foram propostas, pela 

coordenadora do Programa, a leitura de livros, como dos autores Fritjof Capra e Edgar Morin, e 

artigos principalmente sobre os temas relacionados ao desenvolvimento científico, 

epistemologias, educação socioambiental e ensino em geral. Ademais, foram assistidas 

apresentações em lives e/ou gravações vistas nas plataformas YouTube e Instagram, além de 

filmes sobre temas variados para uma formação interdisciplinar. Essas atividades tiveram como 

principal resultado a geração de discussões e apresentações para os outros membros do Programa, 

em reuniões pela plataforma Google Meet. Além disto, a partir do citado anteriormente, foi feita 

a inclusão de temas e práticas durante as aulas lecionadas pelas três equipes — do Colégio 

Estadual Newton Ferreira da Costa, do Colégio Estadual do Paraná e do Centro Estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) Paulo Freire. Dentre elas, destaca-se a 

inserção de ecotecnologias como a aula sobre anatomia, com a inclusão “relógio dos órgãos” e a 

medicina tradicional chinesa. Foram produzidos, ainda, uma oficina sobre ferramentas lúdicas 

virtuais e o canal no YouTube “PIBID UFPR Biologia — CEP”, que busca ensinar como construir 

e aplicar ferramentas lúdicas em aulas virtuais. As atividades realizadas no PIBID permitiram que 

os(as) bolsistas e voluntários(as) construíssem não só uma formação profissional com fortes bases 

teóricas, mas também uma nova visão com questionamentos às epistemologias vigentes. As 

leituras trouxeram ideias e iniciativas para buscar meios de tornar a educação mais acessível, 

ainda mais se considerando a atual pandemia de COVID-19 e a necessidade de se estabelecer a 

educação de forma remota, como a inclusão e utilização de diferentes ferramentas lúdicas para 

facilitação do aprendizado dos(as) alunos(as), entre eles, jovens e adultos, das três escolas. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

264 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

PROJETO PETCAST 

Nº: 202110158 

Autor(es): Gabriela Buzzi Ribeiro, Joao Vitor Ferreira Vieira, Rafael Moia Apolonio 

Orientador(es): Elvidio Gavassoni Neto 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Educação Tutorial, Extensão Universitária, Podcast 

 

Um dos principais objetivos do programa de Educação Tutorial (PET) é promover atividades 

inovadoras que busquem melhorar a formação acadêmica dos discentes universitários. Neste 

contexto, o projeto PETCast é uma atividade promovida pelo grupo PET Engenharia Civil da 

UFPR que tem como objetivo a criação de conteúdo em forma de áudio para abordar assuntos de 

engenharia e de relevância para a vida acadêmica, juntamente a questões sociais relacionadas aos 

episódios. O grupo de trabalho deste projeto é composto por seis discentes do grupo, que revezam 

suas funções a cada episódio, sendo três responsáveis pelo roteiro, dois pela apresentação e um 

pela edição. Para cada episódio, convida-se um profissional que tenha domínio e relevância em 

determinada área que vá de encontro com as temáticas avaliadas pelo PET como interessantes. 

Posteriormente, cria-se um roteiro embasado no tema de domínio do convidado para delimitar a 

dinâmica da gravação, contendo perguntas e informações importantes. O roteiro é revisado 

previamente pelo entrevistado. A gravação é feita remotamente através da plataforma Google 

Meet, onde dois discentes do PET, atuando como apresentadores, conduzem uma conversa com 

o profissional. A edição do áudio é realizada utilizando-se o software Audacity. Posteriormente o 

upload dos episódios é feito utilizando-se o software Anchor nas plataformas de streaming 

Spotify, Google Podcast, Breaker, Radio Public e Pocket Casts. Por fim, vinculou-se às 

publicações formulários de feedback, tanto para os ouvintes quantos para os participantes, de 

modo que se abrisse espaço para críticas de melhorias e sugestões de aprimoramento da qualidade. 

O objetivo é lançar um novo episódio por mês desde a data de publicação do primeiro podcast. 

Alguns temas já abordados foram: Engenharia Natural, Segurança Viária, Urbanismo e Igualdade 

de Gênero e Sustentabilidade na Construção Civil. O projeto tem atingido seus objetivos, uma 

vez que a sua recepção tem sido razoavelmente boa, os dados mostram que cada episódio tem 

uma média de 30 ouvintes e 50% de retenção. Além disso, constatou-se que 75% do público é 

masculino e 23% feminino (2% não especificaram), com uma maior audiência de pessoas com 

idades entre 18 e 27 anos. Em suma, pode-se concluir que o projeto, de caráter extensivo, abordou 

assuntos pertinentes e relevantes para a formação acadêmica, além de proporcionar uma vivência 

enriquecedora e de forma inovadora para os integrantes do grupo PET. 
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O Laboratório de Inclusão (Labinc) destina-se ao assessoramento e produção de materiais 

didáticos acessíveis e inclusivos, a partir da modelagem tridimensional, da animação e da 

prototipagem rápida, voltados ao processo de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência, 

por meio do Desenho Universal (DU). O conceito de inclusão proposto pelo DU relaciona-se aos 

processos e práticas pedagógicas que proporcionam o atendimento das especificidades de todos 

os estudantes, inclusive aqueles com deficiência, proporcionando uma educação mais igualitária 

e que valorize a diversidade. O presente estudo apresenta um dos projetos realizado pelo Labinc 

durante o último ano, no qual o objetivo foi o desenvolvimento de um material de Animação, 

direcionado à educação inclusiva e ensino de LIBRAS para crianças surdas e ouvintes. Dessa 

forma, pretendeu-se construir um material que, pode ser utilizado por todas as crianças, e, apesar 

de primariamente ser concebido para a introdução do ensino de LIBRAS às crianças surdas, é 

possível utilizá-lo no ensino regular, ou seja, para crianças sem deficiência. O estudo foi 

desenvolvido a partir de uma equipe multidisciplinar, que envolveu além das professoras 

orientadoras, duas professoras especialistas em LIBRAS e três alunos de graduação em Expressão 

Gráfica. A metodologia para o desenvolvimento da Animação foi definida entre a equipe por meio 

de reuniões remotas que estabeleceram três etapas para a realização do projeto. A primeira 

constituiu na definição do tema e enredo, que envolveu o ensino de LIBRAS e o estímulo a uma 

alimentação saudável. A animação principal do material foi direcionada à gesticulação das mãos 

da personagem principal (Fafá), a qual no contexto da história está aprendendo a LIBRAS para 

se comunicar com sua amiga surda, e desta forma, ensina sua mãe o nome de algumas frutas. A 

segunda etapa definiu o roteiro, as personagens e, os StoryBoards (uma sequência de desenhos 

com o esboço das cenas), o que permitiu maior organização antes da modelagem das cenas. A 

terceira etapa foi a modelagem, sendo que todo o processo de concepção da Animação foi 

concebido digitalmente, e em software de código aberto, já que permite maior acessibilidade para 

futuras modificações, ou para facilitar a utilização de cenas para Animações com as mesmas 

personagens em outros contextos e temáticas. Pretende-se avaliar a Animação concebida com 

crianças surdas e com crianças ouvintes, a fim de validar o material didático. Espera-se, portanto, 

que o material promova a inclusão e estimule as crianças a uma alimentação mais saudável. 
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OBTENÇÃO DE ENERGIA UTILIZANDO BIODIGESTORES A BASE DE BIOMASSA 
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A oficina “Obtenção de energia utilizando biodigestores a base de biomassa” surgiu em um dos 

subgrupos do Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, com a 

finalidade de aplicá-la em um colégio público do município, para os alunos do 3º ano do ensino 

médio. Essa oficina visa trabalhar com o aspecto interdisciplinar, sendo abordados conteúdos das 

disciplinas de física, química, matemática e brevemente da biologia. A oficina tem como objetivo 

geral a compreensão sobre o funcionamento de um biodigestor, assim como a importância e 

viabilidade deste em propriedades rurais, tendo em vista que os dejetos orgânicos, como restos de 

comida/alimento e fezes de animais, se jogados de qualquer forma no meio ambiente podem 

causar impactos tanto no solo quanto no próprio meio ambiente, pois estes geram gás carbônico 

(CO2) e este é um dos precursores do efeito estufa. Como a oficina foi planejada para ser 

ministrada de forma on-line, devido ao cenário pandêmico, optou-se por aulas mais tradicionais, 

fazendo-se necessário o uso de slides. Contudo, para chamar e prender a atenção dos alunos, 

utilizou-se imagens e vídeos reais do biodigestor o qual a apresentação foi baseada, mídias essas 

que foram feitas durante uma visita técnica em uma propriedade particular no município de 

Palotina-PR. Espera-se que com a aplicação dessa atividade, os alunos sejam capazes de 

compreender o funcionamento de um biodigestor, suas funções, vantagens e desvantagens. Além 

disso, espera-se também que percebam a importância do tratamento correto desses dejetos, 

principalmente nas áreas rurais, devido ao grande número de plantações e criação de animais. Já 

por parte dos Pibidianos idealizadores da oficina, é esperado o desenvolvimento pessoal e 

acadêmico e total entendimento por parte desses alunos, tendo em vista a complexidade e 

importância do tema proposto. Por fim, como finalização da oficina, será aplicado um 

questionário a fim de analisar a compreensão do assunto por parte dos alunos, sendo esta a forma 

de avaliação. 
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O Projetinho Tiradentes, iniciado em 2020, surgiu no contexto de desenvolvimento das atividades 

de pesquisa e extensão realizadas pelo Projeto Ocupações Urbanas (POU) desde 2016 nas áreas 

de ocupação de terras da periferia de Curitiba localizadas na Regional Cidade Industrial de 

Curitiba (CIC): Ocupações Nova Primavera, 29 de Março, Tiradentes e Dona Cida. “Projetinho 

Tiradentes” é o nome dado pelos moradores da Ocupação Tiradentes para um espaço organizado 

pelos próprios moradores e lideranças que teve início em 2019 como um modo de desenvolver 

atividades extracurriculares, de reforço escolar e de contraturno para fortalecer o desenvolvimento 

das habilidades escolares, socioculturais e de sociabilidade das crianças moradoras das 

comunidades. No âmbito do Programa Licenciar, o objetivo do “Projetinho Tiradentes: ocupando 

o lugar, reconhecendo o mundo” é a promoção de atividades que possibilitem o ensino crítico da 

geografia e o desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas em espaços de ensino não 

formais que estejam em sintonia com a realidade cotidiana vivida pela comunidade da Ocupação 

Tiradentes. O Projetinho foi e está sendo realizado através de parceria entre o Laboratório de 

Dinâmicas Metropolitanas (Ladime) e o Laboratório Pedagógico de Geografia (Labogeo), 

proporcionando um novo espaço de formação de licenciatura que possibilita novas experiências 

teórico-metodológicas do ensino da geografia e de debate da educação popular. A metodologia 

que permeia o Projetinho centra-se na pesquisa concernente sobretudo à problemática urbana - 

com destaque para o estudo das favelas, periferias e ocupações - e às metodologias ligadas à 

pesquisa participante, à educação popular e às práticas de ensino e aprendizado em Geografia em 

contextos educativos não formais. O projeto tem resultado no fortalecimento da relação entre a 

Universidade e as comunidades, além de potencializar as ações comunitárias por meio da 

valorização da educação em uma perspectiva popular e democrática. Além disso, através deste 

trabalho foi possível observar que a construção coletiva do Projetinho estimula os processos de 

reconhecimento qualificado da realidade socioespacial não somente das crianças mas também de 

todos os moradores, permitindo a problematização do lugar de moradia e da forma como a cidade 

e o espaço, em suas interações sociais e ambientais, são produzidos. Considera-se que o Projetinho 

possibilita entrelaçar diversas escalas para a compreensão do cotidiano, integrando ainda uma 

estratégia mais ampla de socialização, mobilização e auto-organização dos moradores. 
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CICLO DE CONFERÊNCIAS – EDUCAÇÃO E CIÊNCIA EM TEMPOS DE 
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Após a suspensão de atividades presenciais em Março de 2020, o PET Ciências Sociais buscou 

alternativas a fim que pudesse continuar suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Foi 

proposto um ciclo de conferências contendo três atividades realizadas remotamente, por meio de 

lives, desenvolvendo os eixos de pesquisa e ensino, mas sobretudo extensão. O objetivo principal 

foi trazer debates importantes para o contexto que enfrentávamos, considerando o papel das 

ciências sociais naquele momento.  Por isso os temas escolhidos foram: “Ciências humanas e 

biológicas no enfrentamento de pandemias”, “Educação na pandemia: Os impactos da tecnologia 

da informação e o ensino remoto” e “Quanta distância o afeto suporta?”, os dois primeiros foram 

transmitidos pelo canal do YouTube do próprio PET, e o terceiro foi realizado em colaboração e 

parceria com o projeto “Você importa” do UFPR Convida – este em formato de roda de conversa 

através da plataforma Zoom. Dessas atividades participaram professores e pesquisadores de 

universidades nacionais e estrangeiras. Para o desenvolvimento das lives os alunos e alunas do 

PET se dividiram em equipes, em que cada uma ficou responsável por seu projeto em todas as 

etapas, idealização (proposta de evento e apresentação aos outros membros para aprovação), 

convite aos conferencistas, escolha de plataforma, inscrições, formato de apresentação e 

certificados. As lives via YouTube tiveram uma média de 90 pessoas simultâneas durante sua 

exibição, mas atualmente contam com mais de 1200 visualizações na plataforma, também houve 

grande interação via chat, com o envio de perguntas e apontamentos Verificou-se um público 

variado,  com professores, tanto da rede estadual, quanto universitários, discentes de diversos 

cursos e instituições, e também pessoas  que não possuem relações diretas com a comunidade 

acadêmica de ensino superior como pais de alunos que estão passando pela experiência do ensino 

remoto. Sendo assim, consideramos a realização dos eventos como um sucesso e uma boa forma 

de aplicar o eixo extensão num momento em que temos condições de realizar atividades 

presenciais. E essa atividade foi um excelente indicador como atividades extensionistas realizadas 

pelo PET podem ter um alcance significativo, com reconhecimento nacional e efetiva integração 

entre os participantes das atividades. 
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SER PROFESSOR NA PANDEMIA: EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO 

“SEM FRONTEIRAS: ATIVIDADES CORPORAIS PARA ADULTOS MADUROS E 

IDOSOS” 
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O trabalho tem como objetivo relatar a experiência na iniciação à docência de bolsistas e 

voluntários, do Programa de Educação Tutorial (PET) Educação Física, que atuam no projeto de 

extensão universitária “Sem fronteiras: atividades corporais para adultos maduros e idosos 

(PSF)”, do Departamento de Educação Física da UFPR, durante o período de Pandemia por 

COVID-19. Com o prolongamento do isolamento social no ano de 2020, foi necessário se 

apropriar do modelo online para dar continuidade às aulas do PSF. No mês de julho foram 

iniciados os preparativos para o retorno das atividades, entrando em contato com os participantes 

e explicando o novo formato. Foi dado seguimento também à divisão das turmas no período da 

manhã e da tarde, ambas as turmas se encontravam toda terça e quinta-feira, via plataforma digital 

Jitsi Meet durante uma hora. Dessa forma, os acadêmicos que atuavam como professores em 

formação, precisaram se adaptar ao novo modelo de aulas, se reunindo de forma remota para 

organizar o planejamento e os planos de aula e uma divisão escalonada de professores para cada 

dia de aula, além de realizar gravações de vídeos com uma sequência de exercícios físicos, os 

quais foram encaminhados para os idosos, dessa forma, atendendo também aqueles que não 

conseguiam acompanhar as aulas ofertadas de maneira online, as quais seguiam um formato de 

funcional ou de atividades lúdicas. Além disso, nesse período o “ser professor em formação” teve 

suas atribuições ampliadas, partindo do princípio que as aulas, além de seus principais objetivos 

de socializar a turma e estimular o nível de atividade física gradativamente, deveriam contemplar 

o apoio emocional aos idosos que estavam passando a maior parte do tempo em casa nesse período 

pandêmico. Dessa forma, alguns desafios foram encontrados e enfrentados pelos professores em 

formação durante o período, sendo a dificuldade de comunicação com os idosos, a pouca adesão 

dos participantes, a elaboração de aulas considerando a falta de materiais e de como gerenciar o 

controle de risco. Com novos desafios no período pandêmico, os acadêmicos precisaram aflorar 

sua criatividade para trabalhar com materiais do cotidiano durante as aulas, buscar variedade de 

exercícios e levar propostas de atividades diferenciadas, para evitar a evasão dos participantes e, 

sobre tudo, foi necessário que os acadêmicos ressignificassem o que é ser professor. 
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Região Nordeste - Ações afirmativas na América Latina: Brasil, Argentina, México, Colômbia, 

Bolívia e Uruguai.Etienne Kawany Martins Sebastião    A última década é marcada pela inserção 

de políticas afirmativas adotando um recorte étnico em todas as universidades do sistema público 

federal, e também de parte das instituições estaduais. Estas políticas foram responsáveis por 

garantir a inclusão e integração de estudantes de baixa renda, de comunidades remanescentes de 

quilombos, indígenas e a comunidade negra no ensino superior. Mesmo com a inclusão da Lei de 

Cotas nas universidades federais em 2012, nota-se uma escassez e limitação para o ingresso das 

pessoas que poderiam ser contempladas pela mesma no ensino superior. Nesta pauta, a pesquisa 

tem como objetivo fazer o levantamento das universidades públicas da região nordeste do Brasil, 

que implementam ações afirmativas para quilombolas. Como método, buscou-se nos editais dos 

processos seletivos para ingresso de estudantes em cada uma das universidades localizadas nessas 

regiões, se constava ações afirmativas para quilombolas. Para chegar aos editais foi necessário 

acessar aos sites das instituições de ensino e encontrar a instância responsável pela organização e 

publicação dos editais. Houve dificuldades no trajeto, como editais desatualizados, falta de 

transparência de algumas instituições, alguns sites eram antigos o que demandou esforço para 

encontrar o edital necessário, dentre outras adversidades. As informações disponíveis são bem 

poucas para que se faça um material como este. O processo me levou a refletir o quanto a educação 

pode ser e é inacessível no Brasil. Um vestibulando que não tenha os mesmos materiais de acesso 

à informação que foram necessários para que eu pudesse encontrar alguns editais, já sai em total 

desvantagem. Numa visão geral sobre os dados que foram apontados no decorrer da pesquisa 

referente a universidades públicas e estaduais, salvo algumas, a maioria das universidades possui 

um número escasso e preocupante de vagas nos editais para pessoas remanescentes de quilombos 

que tem o ideal de entrar numa universidade. O Nordeste é a região do Brasil onde se encontra a 

maior parte das comunidades remanescentes de quilombos, totalizando, segundo dados 

2019/2020 da Fundação Palmares, 1.957 comunidades. Desta forma, o número de comunidades 

quilombolas existentes na Região do Nordeste com relação ao número de universidades com 

políticas afirmativas direcionadas a esta população não coincide.Palavras-chave: Quilombolas; 

Universidade; Cotas 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

271 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

CONVIVÊNCIA ÉTICA: PROMOVENDO RELAÇÕES SOCIAIS 

Nº: 202110197 
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Promover o debate sobre questões como gênero, diversidade sexual e afetiva, violência, 

discriminação, direitos humanos e saúde mental, dentre outras questões que impactam a 

convivência escolar é uma necessidade e um desafio entre docentes. Por isso, contar com 

materiais de mídia digital com base em teóricos da área e com a colaboração de professores 

especialistas pode auxiliar os docentes nessas dificuldades. A partir de pesquisas com estudantes 

universitários e professores de ensino médio e superior, levantou-se dados de problemas que 

afetam a qualidade das relações interpessoais. Assim, este trabalho visa relatar o processo de 

construção de materiais formativos e informativos para docentes, em formato de mídias digitais. 

Este plano de trabalho faz parte do projeto “Convivência ética: promovendo relações sociais 

saudáveis entre adolescentes e jovens” e está vinculado ao Observatório do Clima Institucional e 

Prevenção da Violência em Contextos Educacionais - Xará. O contexto da pandemia da Covid-

19 fez emergir um novo formato de comunicação com professores: as redes sociais. Assim, o 

projeto criou as páginas: Observatório Xara no Facebook e no YouTube e @observatorio.xara no 

Instagram. A equipe elaborou materiais do tipo art posts e vídeos com os temas: cuidado de si e 

do outro, comunicação, gestão de tempo, metodologias ativas, autoeficácia, comunicação não 

violenta e entre outros. No total foram produzidas 122 postagens e 121 vídeos, em 

aproximadamente um ano. O material é produzido por uma equipe de 11 estudantes de áreas 

diversas, e seis professores, ou seja, é multidisciplinar. Para preparação do material preocupa-se 

com a linguagem, conteúdo e estética interligada com a acessibilidade (legendas, tradução em 

Libras e cores). Faz-se reuniões semanais na equipe de mídias para discutir assuntos relacionados 

às produções para as redes sociais, como calendário, identidade visual, acessibilidade e 

engajamento, além de outra reunião semanal com toda equipe para discutir sobre todas as 

atividades realizadas durante a semana e fazer os encaminhamentos futuros. Esse material tem 

servido como fonte informativa para professores, além de poder ser usado para promover debates 

com outros professores e estudantes. Considera-se que trabalhar com materiais formativos e 

informativos nas redes sociais pode auxiliar nas dificuldades enfrentadas por docentes e espera-

se que futuramente esse trabalho gere resultados positivos no desempenho dos professores. 
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É possível despertar nos estudantes o interesse pela ciência e, em particular, pela Química, de 

uma forma divertida e prazerosa ao se optar por apresentar os conteúdos químicos de uma forma 

mais interessante, motivadora e atrativa, usando por exemplo, experimentos demonstrativos e 

atividades lúdicas, como os jogos.  Neste contexto, o projeto de extensão “Química na Prática” 

foi criado para ofertar atividades didáticas diferenciadas para as escolas como experimentos 

demonstrativos e jogos químicos para estudantes do ensino médio e do 9o ano do ensino 

fundamental. O objetivo desse trabalho foi dar acessibilidade para deficientes auditivos aos jogos 

químicos ofertados no projeto. Nesse trabalho, as regras dos jogos químicos, ofertados pelo 

projeto “Química na Prática”, foram traduzidas para Libras (signwriting), utilizando o tradutor 

SignPuddle Online v2.1. Os jogos traduzidos foram: batalha naval periódica, bingo químico, jogo 

da memória, mico (QuíMico), trilha química e trunfo químico. Estes jogos possuem regras 

similares aos jogos tradicionais mas foram adaptados dando ênfase aos elementos da tabela 

periódica e suas propriedades. As regras desses jogos químicos para surdos foram 

disponibilizadas em: http://www.quimica.ufpr.br/paginas/quimica-na-pratica/jogos-e-revista/. 

Ainda, devido à pandemia de Covid-19, o projeto ficou impossibilitado de receber a visita dos 

estudantes para a apresentação de experimentos e realização de jogos químicos e essas atividades 

foram adaptadas para a modalidade remota através da confecção de vídeos de experimentos com 

explicação dos conceitos químicos envolvidos e cadernos de passatempos, em que o estudante 

aprende enquanto se diverte. Um caderno está sendo elaborado com o tema “A química por meio 

da libras”. As atividades desenvolvidas foram disponibilizadas no site do projeto e foram 

divulgadas para todos os professores que visitaram o projeto, que elogiaram a iniciativa. Essas 

atividades incentivaram a curiosidade pela Química e contribuiu para o processo de formação dos 

estudantes envolvidos no projeto. A divulgação do caderno de passatempos com o tema de libras 

reconheceu a importância da língua dos sinais para o desenvolvimento das potencialidades da 

cultura surda e a tradução das regras dos jogos químicos para surdos contribuiu na sua 

acessibilidade 
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CARTOGRAFIA DAS ESCOLAS QUILOMBOLAS EM SANTA CATARINA: UMA 

ETNOGRAFIA DE TRAJETÓRIAS ESCOLARES. 

Nº: 202110209 

Autor(es): Etienne Kawany Martins Sebastiao, Gabrieli de Jesus dos Santos 

Orientador(es): Judit Gomes Da Silva 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 
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SOCIAL 
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Ações afirmativas na América Latina: Brasil, Argentina, México, Colômbia   Bolívia e 

Uruguai.Gabrieli de Jesus dos SantosO intuito da pesquisa foi fazer um mapeamento a respeito 

das universidades estaduais e federais da região norte do Brasil que possuem ações afirmativas 

para o ingresso de  quilombolas. A metodologia usada para obtermos tais resultados foi a busca 

de registros de possíveis políticas públicas para remanescentes de quilombo através de editais de 

processos seletivos (tanto gerais quanto específicos) nos respectivos sites de cada instituição de 

ensino.  Houve algumas dificuldades devido aos dados presentes nos sites das universidades 

estarem desatualizados e mesmo pela dificuldade de acesso aos sites. Raros os editais que 

continham um recorte estritamente direcionado ou então um processo seletivo exclusivamente 

pensado para os quilombolas. Subentende-se que essa escassez de dados e registros se dá pela 

falta de ações afirmativas criadas para o ingresso de quilombolas na universidade. Apreende-se 

que, na maioria dessas universidades, as experiências de quilombolas não são consideradas a 

partir do momento em que se tem que concorrer com pessoas que possuem realidades distintas, 

seja na ampla concorrência ou nas modalidades criadas para grupos minorizados que não 

abrangem e tão pouco contemplam as demandas de comunidades quilombolas. Os estados que 

não possuem ações afirmativas em suas instituições públicas de ensino superior preocupam e 

também alertam a olhar com atenção a falta e/ou escassez da implementação de políticas de ações 

afirmativas voltadas para as comunidades quilombolas terem acesso à educação acadêmica se for 

da vontade da e do candidato quilombola, sendo que a região norte é o segundo estado com o 

maior número de comunidades quilombolas em seu território, ficando atrás apenas da região 

nordeste. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE EXPERIMENTOS DE QUÍMICA POR ESTUDANTES DE 

ENSINO MÉDIO 

Nº: 202110211 

Autor(es): Beatriz Cristina de Miranda, Bruna Mariza Zampier Bilek, Debora Cristina Santos, 

Gabriele de Paula Bernardino, Maria Eduarda Fenianos Silva 

Orientador(es): Lauro Camargo Dias Junior, Liliana Micaroni, Regina Maria Queiroz De 

Mello 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Material Didático, Química, Vídeos 

 

O objetivo desse Projeto de Extensão é receber estudantes do Ensino Médio (Técnico em 

Química) no Departamento de Química da UFPR proporcionando oportunidade de realização de 

estágio obrigatório por parte desses alunos e, simultaneamente, inserir tais estagiários em um 

ambiente acadêmico despertando o interesse para o ingresso na Universidade. Também 

proporciona oportunidade para que estudantes extensionistas da UFPR atuem no projeto, 

acompanhando e auxiliando os estagiários na execução das suas atividades. Em função da 

pandemia de COVID19 a recepção do público alvo foi suspensa e adaptamos as atividades para 

envolvermos alunos extensionistas da UFPR (bolsistas ou não) que, participando do projeto, 

elaborassem material didático (vídeos) com temas de interesse ao ensino profissionalizante de 

Química (Técnico em Química). Assim, no ano de 2020 foram elaborados e disponibilizados no 

youtube quatro vídeos com os seguintes temas: produção industrial de ácido sulfúrico, produção 

de alfa-olefinas, análise de DQO/DBO e produção de amônia que estão disponíveis no seguinte 

canal: https://www.youtube.com/channel/UCwoMOX_Oh7r8-zC6i1C0z1g.  Os temas são de 

interesse para estudantes de cursos profissionalizantes em Química. Em 2021 a continuação do 

projeto envolve a produção de novos vídeos dentre os quais: fabricação de vidros, polímeros e 

álcool em gel. A contribuição como atividade de extensão e para a formação dos extensionistas 

ocorreu através das seguintes atividades: elaboração do material didático que envolveu 

primeiramente uma pesquisa na literatura especializada, o que proporcionou um aprendizado 

sobre o estado de arte dos temas selecionados. Em seguida o material selecionado foi discutido e 

avaliado por toda a equipe para que então o texto a ser apresentado nos vídeos pudesse ser 

elaborado. Após a elaboração dos textos procedeu-se à elaboração do material audiovisual (slides, 

figuras e animações). Finalmente os próprios alunos fizeram a editoração dos vídeos assim como 

a narração dos textos. Observamos aprendizado em busca bibliográfica, elaboração e avaliação 

de textos e material audiovisual além do desenvolvimento de trabalho em equipe sendo que todas 

essas atividades contribuíram para uma melhor formação dos alunos e divulgação científica. 
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GEOPREVENÇÃO 

Nº: 202110212 

Autor(es): Rafaella Machado de Freitas Ferreira 

Orientador(es): Roberta Bomfim Boszczowski 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Ensino De Ciências, Ensino Fundamental, Geotecnia 

 

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 e tem 

por um de seus objetivos a implementação de metodologias de ensino e conscientização cidadã 

sobre conceitos geotécnicos em escolas e comunidades carentes, possibilitando assim o 

desenvolvimento ético e acadêmico. Esse objetivo é trabalhado no projeto GeoPrevenção. Para 

atender esse objetivo foi elaborada a cartilha infantil Consciência Ambiental e Riscos 

Geotécnicos. A cartilha, assim como as demais ações do Gegeo promovem a conscientização de 

crianças acerca da interface ser humano, meio ambiente e geotecnia na deflagração de desastres 

ambientais, bem como informá-las sobre como evitá-los. Os alunos que recebem o material fazem 

parte do Ensino Fundamental I, que compõe o primeiro ao quinto ano (de 6 a 10 anos), na qual é 

um período focado no desenvolvimento intelectual e social do aluno, buscando formar as bases 

do pensamento por meio de atividades lúdicas e brincadeiras auxiliando a criança a moldar sua 

compreensão e interpretação de si mesma e do mundo que a cerca. Dos assuntos que a cartilha 

engloba é possível relacionar com duas matérias do Ensino Fundamental I: Ciências e Geografia. 

Em Ciências estuda-se seres vivos e meio ambiente, que explicam as características dos seres 

vivos e do ambiente em que estão inseridos, vida, terra e universo que ilustram o desenvolvimento 

relacionado à vida na Terra e a disciplina que ensina sobre o lixo e os problemas causados por 

ele. Em Geografia estuda-se Natureza e Meio Ambiente com o projeto de reconhecer a utilização 

do meio ambiente pelos seres humanos. Os integrantes do projeto GeoPrevenção aplicam a 

cartilha infantil nas turmas do Ensino Fundamental I com realização de atividades práticas lúdicas 

a fim de tornar o aprendizado mais divertido e eficaz. As atividades realizadas são: demonstração 

de deslizamento de terra, permeabilidade (teste do filtro), destinação correta dos resíduos sólidos 

urbanos, demonstração de tipos de solo e explanação prática sobre erosão. Além disso, para ajudar 

na explicação são feitos banners contendo não somente um pouco da cartilha mas uma elucidação 

mais aprofundada sobre cada assunto. 
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ESTAÇÕES DO ANO E FASES DA LUA 

Nº: 202110213 
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As atividades do PIBID vinculadas ao curso de Licenciatura em Ciências Exatas, tem foco na 

formação profissional e pessoal dos estudantes, como futuros docentes de ensino fundamental 

para que atuem preferencialmente como educadores que promovam consciência e postura 

investigativa. Nessa proposição o grupo selecionou para essa apresentação, o tema referente à 

atividade docente de forma virtual, para o nono ano do ensino fundamental no C. E. Paulo Freire, 

que trata da compreensão do que promove as estações do ano e as fases da lua. O foco está em 

despertar a curiosidade e o interesse, como agentes referenciais de compreensão de fenômenos 

naturais. Assim, para as Estações do Ano a ação comporta dois experimentos para as quatro 

subdivisões climáticas anuais de nosso planeta, ocasionadas pelas diferenças de incidência do Sol 

sobre a superfície dos seus hemisférios. Essas diferenças ocorrem em função da inclinação da 

Terra em seus movimentos orbitais de translação em torno do Sol. O primeiro experimento mede 

o grau de inclinação do eixo, por meio de quatro fotografias tomadas com uma câmera, 

direcionada para um mesmo ponto do horizonte, no sentido Leste. As fotos foram obtidas nas 

datas próximas à mudança da estação, ou seja: 21/09 e 21/12/2020 e em 21/03 e 21/06/2021. A 

seguir foram traçadas linhas que ligam em cada uma das fotos a posição do Sol Nascente e a 

câmera posicionada, sempre no mesmo local e com mesma direção. Tivemos quatro conjunto de 

linhas que possibilitam medir o ângulo entre as linhas extremas e as intermediárias com as quais 

demonstramos a inclinação do eixo terrestre. O segundo experimento se deu com um globo que 

se move em torno de uma fonte luminosa, com a especificidade de que o eixo ficou posicionado 

sempre na mesma direção em ambiente escurecido. Esse movimento mostrou diferenças de 

luminosidade nos dois hemisférios do globo, o que caracteriza as estações climáticas. Quanto às 

Fases da Lua o experimento simula a rotação da Lua em torno de nosso planeta, e a forma como 

vemos a reflexão da luminosidade que a Lua recebe do Sol em metade de sua superfície durante 

a noite em intervalos aproximados de 7 dias. O experimento utiliza uma fonte luminosa fixa, que 

projeta sua luminosidade em uma bola de isopor com diâmetro aproximado de 20 cm, a qual é 

suspensa por uma pessoa que faz um movimento de rotação, de forma que possa ver a face 

iluminada ou parte dela durante toda essa trajetória, visualizando o que se apresenta como as fases 

da Lua. 
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UFPR OSA STUDENT CHAPTER 

Nº: 202110214 
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O UFPR OSA Student Chapter da Universidade Federal do Paraná tem por objetivos promover a 

difusão, conscientização, ensino e divulgação da área de óptica entre a comunidade acadêmica 

local e externa e na sociedade em geral. Pensando em um ambiente coletivo, procuramos facilitar 

a comunicação e a interação entre estudantes, professores, administradores, profissionais de 

indústrias especializadas na  área de óptica e engenharia óptica, pesquisadores, criadores de 

conteúdo e interessados na área da física e óptica em geral. Por meio da rede de contatos que a 

OSA (The Optical Society) proporciona, buscamos estabelecer interação entre os membros do 

Student Chapter e outras organizações estudantis da OSA e demais instituições e organizações de 

pesquisa em física e ciências exatas. Esta rede de contato visa compartilhar informações, realizar 

eventos, ampliar e divulgar as oportunidades de trabalho para os estudantes a fim de ingressarem 

em uma pós-graduação na área da óptica e do ensino de física. Este projeto de extensão, além de 

ser da área de física, abrange a área de ensino, educação, pesquisa e divulgação de ciência. 

Procurou-se ter como foco norteador a divulgação da importância da ciência e a conscientização 

dos participantes de nossos eventos sobre o trabalho e as consequências que a pesquisa em óptica 

traz para a sociedade. Este projeto almejou com suas atividades: gerar formação e divulgação do 

conhecimento científico na área da óptica, para a formação de cidadãos conscientes e críticos 

quanto aos assuntos científicos; conscientização quanto as utilidades, aplicações e consequências 

da utilização de teorias e pesquisas ópticas em diversas áreas e no dia-a-dia; divulgar e incentivar 

as buscas pelo desenvolvimento sustentável baseados nos O.D.S. definidos pela Organização das 

Nações Unidas. Durante este período, o UFPR OSA Student Chapter promoveu eventos, 

seminários, minicursos, mesas redondas, desenvolveu materiais educacionais na forma de tiras, 

gifs e postagens em redes sociais, também incentivou pesquisadores, seus projetos, suas 

invenções, divulgou resultados e aplicações de pesquisas na área da óptica e suas interações com 

demais áreas. Desta forma, através da divulgação científica, o Chapter levou e transpôs tais 

informações para os diversos públicos participantes das atividades realizadas, estendendo o 

âmbito do Chapter para fora da comunidade acadêmica e disseminando as realizações da pesquisa 

brasileira e seus impactos diretos nas relações interpessoais da sociedade. 
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ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DE UM LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS PARA O 6º E 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Este resumo apresenta algumas atividades de pesquisa desenvolvidas e realizadas durante as ações 

referentes ao Projeto PIBID 2021, nas quais seus integrantes, vinculados ao curso de Licenciatura 

em Ciências Exatas têm o propósito final de revisar as ações educativas propostas pelos livros 

didáticos “Construindo Com Ciências”. Os livros dessa coleção abordam o ensino de ciências, 

como aprendizagem amparada em ações investigativas realizadas com base em experimentos e 

leituras realizadas em fontes e locais diversas. A revisão foi focada nos livros que abordavam, na 

época de sua publicação, a 5ª e 6ª série do Ensino Fundamental (atuais 6º e 7º ano). O material 

tem posturas e temas, que buscam a formação de bases cognitivas e integrativas de conteúdos que 

constituirão fundamentos para o Ensino Médio, no que se refere aos conteúdos de química, física, 

matemática e biologia. A obra desenvolve conceitos que podem fundamentar a compreensão por 

exemplo, de conteúdos que tratem da dinâmica material e energética, que constitui os ambientes 

planetários, conhecendo que os cristais se constituem como sólidos e os gases como vapores, em 

decorrência do movimento, atração e disposição espacial dos grupamentos atômicos, nas 

diferentes fases de agregação, decorrentes de como o calor aumenta o movimento dos 

grupamentos, provocando ainda a dilatação dos corpos, o aumento da pressão exercida pelos gases 

e a densidade dos corpos. Os livros tratam também de como o saber popular e o saber acadêmico, 

interagem por exemplo, nos debates referentes a influência da Lua sobre a Terra e como ocorrem 

transformações nos ambientes, trazendo estudos preliminares de ecologia. Outro ponto, é a 

compreensão de como as Ciências Exatas se referem à vida, por meio de proposta educativa que 

possibilita melhor fundamentação, para desenvolver as atividades a que são expostos na 

atualidade como estudantes e como docentes estagiários. Essa proposta destacada que os livros 

analisados proporcionam a busca por novos conhecimentos, como por exemplo: observação de 

células vegetais com microscópio para mostrar em que “cenários” ocorre a fotossíntese. Outro 

exemplo foi sobre a eletrólise, que possibilitou a observação de formação de oxigênio e 

hidrogênio em tubos diferentes, apontando a proporcionalidade de duas vezes mais hidrogênio 

que oxigênio. A proposta de revisão dos conteúdos, fundamentará a edição da referida coleção 

em edição a ser distribuída gratuitamente pela Internet. 
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DEBATENDO FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA, JUNTO AO 

DESENVOLVIMENTO DE UM FEIJOEIRO 
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O experimento realizado pelos estudantes de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

de um feijoeiro da semente até sua frutificação em um vaso com terra, realizado pelos bolsistas 

do PIBID, vinculados ao curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Campus Pontal do Paraná 

– Centro de Estudos do Mar, apresenta-se como a experiência propostas e desenvolvida pelo 

programa e que foi escolhida pelo grupo por sua relevância e importância interdisciplinar. A 

atividade consiste em observar e analisar o crescimento dos grãos de feijões plantados na terra e 

identificar aspectos que podem ser debatidos como temas referentes a conteúdos próprios de 

atividades escolares, que envolvam conhecimentos de física, química, biologia e matemática. 

Esse experimento apesar de simples, demanda tempo, cuidado e capacidade de observação e 

identificação de problemas. Para a realização do experimento, usamos recipientes com terra 

adubada e sementes de feijões, e cada estudante fez o experimento em sua casa para observar o 

crescimento e anotar as mudanças ocorridas nos vegetais, fazendo desenhos e anotações que 

serviram para enunciar questões para debates envolvendo física, química, biologia e matemática. 

O objetivo desse trabalho foi verificar como ocorre a germinação e depois o desenvolvimento 

completo do vegetal com o surgimento de folhas, flores, vagens e por fim os feijões. Dessas 

observações foram enunciados temas de debates sobre os conteúdos de forma integrada, com base 

na percepção dos fatores necessários para que ocorra o desenvolvimento observado. Dentre esses 

fenômenos foi dado destaque para a importância de compreender a fotossíntese, o que propicia 

importantes experimentos de cromatografia e observação de aspectos referentes à Teoria das 

Cores. Após 3 meses, os feijões foram colhidos e ocorreu o debate sobre as variações observadas 

nos experimentos realizados pelos estudantes em suas casas, pois alguns dos feijões plantados 

não se desenvolveram provocando debates sobre suas causas. Neste experimento observamos 

como são inúmeras as possibilidades de temas de estudo em física, química, biologia e 

matemática. 
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Este resumo apresenta o trabalho a ser desenvolvido no Encontro de Atividades Formativas, como 

resultado de ações educativas desenvolvidas junto ao Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, Campus Pontal do 

Paraná - Centro de Estudos do Mar. O trabalho tem como objetivo envolver o estudante em uma 

atividade que simula uma pesquisa paleontológica, com base em um desenho de pegadas fósseis 

petrificadas. Pretende-se que os estudantes vivenciem as etapas que caracterizam uma pesquisa 

científica, com base em ações sistematizadas que apontam a necessidade de critérios organizativos 

com base em fundamentos teóricas e atividades de experimentação com diferentes abordagens 

que caracterizam a ciência como processo dinâmico e interativo. Essa atividade se mostra 

importante pelo fato dos estudantes de ensino fundamental, terem contato desde cedo, de a ciência 

se apresentar como atividade de pesquisa, que atende a princípios e normas que regem a 

construção de conhecimentos com base em argumentos defensáveis. Esses procedimentos de 

construção de conhecimento de forma sistematizada e interativa, durante o período escolar podem 

desenvolver hábitos e costumes, que contribuirão para o amadurecimento intelectual dos 

estudantes, desde o início da escolaridade. Portanto, as ações de pesquisa desenvolvidas no ensino 

fundamental, de forma adequada, poderão facilitar a inserção dos estudantes nas atividades 

próprias do ensino superior, além de viabilizar ações de vida em sociedade, amparadas na 

construção e organização de argumentos sustentáveis. A apresentação do “Trabalho das Pegadas” 

se apresenta como potencial de formação investigativa, pela possibilidade de apresentar atitudes 

e conceitos que apontam para a compreensão de a ciência ser processo colaborativo e integrador, 

na medida em são atreladas com responsabilidades sociais, pois impactam a sociedade como um 

todo. Além disso, o pesquisador ao assimilar o conteúdo do trabalho, cria uma nova perspectiva 

de abordagem frente ao tema, e não se deixa envolver na posição de a ciência se prender ao 

cumprimento de metodologias e procedimentos pré-estabelecidos de conduta e ações previsíveis, 

pois ela é postura investigativa, amparada em curiosidade, iniciativa e perspectiva social e 

histórica, especialmente quando se trata de pesquisas em Ciência Humanas e Ambientais. 
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O projeto de extensão UAM tem como público-alvo pessoas com 60 anos ou mais. A primeira 

turma do Setor Palotina iniciou suas atividades em agosto de 2019 com 30 alunos. Durante o 

período de aulas presenciais, estas ocorriam às quintas-feiras à tarde, durante três horas. As 

atividades desenvolvidas estavam relacionadas aos 4 eixos do projeto: Saúde e Bem-estar; 

Tecnologia e Inclusão Digital; Produção e Saúde Animal; Direito e Cidadania. A previsão de 

término das atividades para a primeira turma era julho de 2020. Porém, com a suspensão das aulas 

e atividades presenciais na UFPR devido à pandemia por COVID-19, o projeto não pôde ser 

concluído no prazo. A coordenação do projeto utilizou parte do período de suspensão para 

promover a avaliação das atividades executadas em 2019. As acadêmicas bolsistas agendavam 

um horário com cada idoso e realizavam uma ligação pelo aplicativo WhatsApp, com a 

participação das coordenadoras e preenchiam um formulário prévio com as respostas obtidas. 

Com o agravamento da pandemia e impossibilidade de retorno presencial, a coordenação de 

Palotina passou a planejar estratégias para a continuidade das atividades e, juntamente com 

coordenação do projeto UAM de Curitiba, foram implantadas as atividades on-line, contando com 

a participação de alunos das duas cidades, utilizando-se a plataforma virtual Google Meet. No 

formato on-line, as aulas passaram a ocorrer em menor tempo, uma hora e meia, porém foram 

ofertadas duas vezes por semana. Nem todos os participantes da turma presencial conseguiram 

aderir à forma remota, embora tenha-se ofertado a possibilidade de treinamento na plataforma 

adotada, além da disponibilização de vídeos instrutivos preparados pelos bolsistas. Para dar 

oportunidade de acesso ao conteúdo, para quem não podia participar de forma síncrona, as aulas 

foram gravadas e disponibilizadas através da plataforma YouTube. Portanto, de outubro de 2020 

a abril de 2021 os participantes do projeto de Palotina e Curitiba passaram a estudar juntos, 

interagindo entre eles e também com docentes envolvidos nos dois projetos. Com esta 

metodologia de trabalho articulada e interdisciplinar, a equipes envolvida no projeto buscaram 

oportunizar, mesmo que de maneira remota, a participação social de idosos em tempos de 

isolamento social. 
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Este trabalho, tem o objetivo de atrair a atenção dos estudantes do PIBID, para a construção de 

um Relógio de Sol, considerado como uma importante possibilidade de ação intereducacional, na 

medida em que possibilita interações cognitivas, investigativas e relacionais. Essa ação tem o 

potencial de difundir conceitos interdisciplinares, que abrangem das séries iniciais até o final do 

ensino fundamental. O Relógio de Sol é constituído de uma escala em forma de elipse, onde se 

localizam marcas/escala para a leitura das horas e de um triângulo ou haste cujo cateto maior se 

caracteriza como o responsável pela marcação da hora, por meio da sombra que deverá projetar 

sobre as marcas/escala das horas. Assim, a sombra servirá de ponteiro do relógio e o Sol 

referenciado no triângulo, atua como seu mecanismo. Essa interação permite, questionamentos 

referentes à diversidade de posições decorrentes da inclinação do eixo da Terra com o qual se 

sustenta a explicação das diferentes Estações Climáticas que ocorrem durante o ano, além de 

debater a importância do Ângulo de latitude do local onde se encontra o relógio do Sol, o que 

motiva aprofundar conhecimentos referentes à representação espacial por meio de mapas e 

globos, além de conteúdos desenvolvidos em contexto escolar como Trigonometria, Unidades de 

Medida, Latitude e Longitude, Paralelos e Meridianos, Localização Geográfica, Tempo, 

Conceitos Cartográficos e Cartesianos e Analogias Espaciais. Outro ponto relevante dessa ação 

está no fato de a instalação do Relógio do Sol, depender de critérios específicos como ficar 

apoiado em superfície plana e ter o ângulo da latitude do triângulo voltado para a direção Norte 

geográfico de nosso planeta, por isso a instalação deve ser acompanhada de uma bússola. No caso 

de nossa realidade em Pontal do Paraná esse ângulo será de 25°. Os habitantes do Hemisfério 

Norte deverão apontar o ângulo da latitude para o Sul, pois o ponto referencial da Latitude é o 

Eixo do Equador. Ao desenvolver essa atividade o docente, deverá se amparar em fundamentos 

que atendam à ousadia de desenvolver esse tema pois ele implica em uma gama de conhecimentos 

em matemática, geografia e física, o que aponta essa atividade para ser desenvolvida nas séries 

finais do ensino fundamental ou no ensino médio. 
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Estamos vivendo um período de grandes avanços científicos e tecnológicos com implicações 

intensas no dia a dia das pessoas, ao mesmo tempo em que a credibilidade da Ciência é posta à 

prova em discursos políticos e ideológicos cujo propósito é duvidoso. A velocidade no uso destas 

tecnologias é muito maior do que aquela relacionada à compreensão dos fenômenos básicos das 

Ciências por parte da população em geral. Portanto, é extremamente importante e urgente criar 

na sociedade uma consciência de que o conhecimento científico é um componente crítico para o 

desenvolvimento do cidadão e, consequentemente, para a Nação e que no processo de obtenção 

deste conhecimento, que se faz fundamentalmente através da educação formal básica escolar, os 

espaços de formação informal ou complementares, como centros de ciências e museus, muito 

contribuem para o processo formativo da cultura cientifica. O objetivo do Programa é desenvolver 

ações extensionistas para que o Centro de Divulgação de Física (CDFis) se fortaleça como um 

espaço de educação informal de Ciências onde possam ser desenvolvidos projetos, cursos e outras 

atividades extensionistas voltadas à comunidade escolar. Adicionalmente, pretende-se contribuir 

para que as ações dos projetos se desenvolvam harmonicamente de forma a atingir os objetivos, 

além de apoiar na logística e infra-estrutura. De modo geral, as atividades no CDFis procuram 

interagir com a comunidade externa propondo divulgar ciências através da experimentação 

demonstrativa guiada e interativa, direcionada prioritariamente ao aluno do Ensino Médio. O 

CDFis possui hoje 4 Projetos vinculados: FiBrA – Física Brincando e Aprendendo; ASTRO - 

Divulgação e Observações em Astronomia; Ciência e Arte no FiBrA; e Fisique-se, além da 

parceria com o Projeto QUIPRA - Química na Prática. Nos três primeiros as ações são realizadas 

sobre os alunos que vêm até a Universidade, acompanhados pelos seus respectivos professores 

para participarem de apresentações de Física e Astronomia, enquanto o quarto  Projeto é voltado 

à participação dos alunos dos cursos de graduação em Licenciatura e Bacharelado em Física na 

organização de eventos e atividades institucionais, como semanas acadêmicas e feira de cursos e 

profissões. Assim, o CDFis procura intensificar a interação entre os Projetos com apresentações 

de experimentos de Física, Química, Astronomia, interações com Ciência na Arte, além estimular 

demonstrações que evidenciam a interdisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento. 
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As atividades do Projeto FiBrA usualmente 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, de maneira presencial. 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 no ano de 2020 foi 

bastante reduzido, sendo contabilizado somente os alunos calouros dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Física deste mesmo ano, devido às restrições de isolamento e distanciamento 

social impostas pela pandemia do Sars-Cov-2. Desde o início da pandemia, as atividades 

presenciais no espaço do FiBrA estão suspensas e passaram a ser desenvolvidas somente 

atividades internas de montagem/recuperação de experimentos, criação de roteiros e material de 

apoio, entre outros. Iniciamos o ano de 2020 com 7 bolsistas e terminamos com apenas 1 bolsista, 

iniciamos o ano de 2021 com 1 bolsista e atualmente temos 2 bolsistas pelo Projeto e 2 pelo 

Programa de Extensão Centro de Divulgação de Física, ao qual estamos vinculados, totalizando 

4 bolsistas. 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. 
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O presente resumo apresenta atividades desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Matemática da UFPR. As atividades foram realizadas 

em quatro turmas do 1° ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Professor Júlio Mesquita, com 

o intuito de revisar conteúdos já abordados pelo professor responsável pela turma, recentemente 

ou de anos anteriores, bem como apresentar novas formas de aplicações dos conteúdos. Também 

foram introduzidos conceitos que seriam abordados em aulas futuras. É importante ressaltar que, 

devido à pandemia do COVID-19, todas as atividades ocorreram em momentos de aula no sistema 

remoto. De forma geral, as aulas começaram com revisões e em seguida foi realizada a 

apresentação dos conteúdos por meio de slides utilizando recursos como mesa digitalizadora e a 

plataforma Geogebra para a confecção de gráficos de forma a incentivar a participação dos 

estudantes. Quanto à montagem das aulas e organização dos pibidianos, eles se reuniam 

semanalmente para o planejamento das aulas, elaborando um plano de aula e, posteriormente, 

aplicavam de forma individual para sua respectiva turma. Nesse processo os pibidianos 

perceberam que as turmas estavam com dificuldades e, assim, elaboraram atividades 

contextualizadas. Ao terminar as aplicações das atividades, os pibidianos se reuniram para a 

elaboração de relatórios e análise de possíveis melhorias e adaptações para as próximas aulas. 

Nesse processo foi percebido que boa parte dos conteúdos abordados foram compreendidos pelos 

estudantes da escola, sendo necessárias algumas aulas de revisão, trazendo sempre novas formas 

para facilitar o entendimento. Com o decorrer das atividades, foi percebido pelos pibidianos que 

houveram melhoras na elaboração e aplicação das aulas. No geral, a experiência da rotina do 

ensino básico, mesmo que de forma remota, foi extremamente positiva. 
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Este resumo apresenta atividades desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID), projeto Matemática da UFPR. As atividades foram realizadas em turmas do 

9° ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Júlio Mesquita, com o intuito de 

revisar, de forma lúdica, conteúdos já abordados pelo professor supervisor do PIBID (professor 

da escola), recentemente ou de anos anteriores. Buscando interação entre pibidianos e estudantes 

da escola durante as aulas foram utilizados quizzes, jogos, slides e outras ferramentas digitais, 

visto que as atividades ocorreram em momentos de aula no sistema remoto. Quanto à organização 

dos pibidianos, eles foram separados em duas duplas para atender cada turma, havendo momentos 

em que o planejamento para as turmas ocorreu de forma conjunta. De forma geral, os encontros 

trouxeram no início, a apresentação dos conteúdos por meio de slides utilizando recursos como 

tablet, mesa digitalizadora e softwares educacionais de forma a incentivar a participação dos 

estudantes. Na segunda parte das aulas foram passados jogos visando abordar de forma divertida 

os conteúdos com a interação dos estudantes de forma dinâmica. Após cada aula, os pibidianos 

redigiram relatórios sobre a experiência. Nesse processo é perceptível que com o passar de cada 

aula, os pibidianos foram ajustando os conteúdos, a metodologia e os recursos utilizados de 

acordo com a interação dos estudantes da escola. Foi percebido que boa parte dos conteúdos 

abordados foram compreendidos pelos estudantes da escola, sendo necessárias poucas aulas para 

a revisão, possibilitando maior foco na experiência com jogos e demais ferramentas dinâmicas. 

Para os assuntos em que os estudantes da escola demonstraram maior dificuldade, foram 

utilizadas aulas com ênfase em exercícios e exposições sobre o tema que, em sua maioria, 

referiam-se a defasagens de conteúdos do ano anterior, demonstrando impacto da pandemia na 

educação, fato afirmado pela supervisora ao propor as atividades de retomada de conteúdos aos 

pibidianos. Além da possibilidade da revisão e compreensão dos conteúdos, também houve a 

introdução às tecnologias digitais em abordagem educacional, como sites contendo jogos 

educativos e plataformas de estudo, tão necessárias no momento em que a educação virtual tem 

sido cada vez mais presente e requisitada. Para os pibidianos foi uma experiência marcante e 

desafiadora que gerou motivação e estímulo para criar, entender a atmosfera da turma e repensar, 

características importantes para a formação inicial do docente. 
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Este relato tem por objetivo compartilhar a experiência vivenciada por quatro professores da rede 

pública de ensino que atuam como supervisores de PIBID - Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência, vinculado a Universidade Federal do Paraná́ do Setor Palotina. Entre os 

supervisores, três são professores de Física e uma é professora de Matemática. O Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência promove a inserção de licenciandos no cotidiano 

escolar, permitindo a articulação entre docentes da universidade, docentes da rede básica de 

ensino e futuros professores. Neste texto apresentamos o olhar sobre o trabalho que tem sido 

desenvolvido no programa, sob a perspectiva dos supervisores. Para eles, a participação no projeto 

envolve aspectos diversos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. A aprendizagem 

está acontecendo de forma ampla, pois os conhecimentos compartilhados por meio de 

diferenciadas metodologias permitem uma vasta formação com a interação entre a Física, a 

Matemática e a Química. A dinâmica de diálogos entre professores universitários, professores da 

educação básica e futuros professores tem enriquecido a atuação de todos os participantes e 

permitido uma aproximação ainda mais intensa entre a Universidade e a comunidade. Para eles a 

experiência tem sido permeada de desafios, pois as coordenadoras mostram caminhos, mas 

também exigem produção de novos conhecimentos junto aos pibidianos com os quais estão 

atuando. Nesse sentido, cabe aos supervisores a tarefa de criar, planejar, desenvolver um projeto 

para ser aplicado em sala de aula. Consideram que os alunos constroem os conhecimentos por 

meio das experiências vivenciadas e isso favorece na resolução de problemas no dia a dia. O 

programa tem desenvolvido ainda, um papel fundamental no sentido de políticas públicas, pois o 

evento sobre o autismo, produto do PIBID, resultou em ações sociais no município onde o projeto 

está sendo desenvolvido, o que nos traz grande satisfação considerando que é também o papel da 

universidade pública, promover políticas de inserção social. 
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FORMAÇÃO EM IDIOMAS PARA VIDA UNIVERSITÁRIA 

Nº: 202110231 

Autor(es): Andrey Johnson Braga 

Orientador(es): Angela Maria Hoffmann Walesko, Fernanda Silva Veloso 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Ensino Remoto, Formação De Professores De Línguas, Projeto De Extensão 

 

O projeto de extensão Formação em Idiomas para Vida Universitária (FIVU), registrado no 

Departamento de Teoria e Prática de  Ensino (DTPEN) do Setor de Educação da UFPR, oferece 

cursos e eventos em línguas estrangeiras, com ações de formação para a comunidade interna da 

universidade. Desde seu início, o projeto tem, como um de seus objetivos principais, a oferta de 

espaços de formação docente para licenciandos em Letras, em cursos de Inglês, Espanhol, 

Francês, Italiano, Alemão e Japonês, especialmente para alunos-professores de línguas não 

ofertadas na rede  Básica de Ensino que precisam realizar seu estágio obrigatório. Além disso, 

democratiza o acesso a outros idiomas e possibilita o diálogo e a interdisciplinaridade entre 

diferentes áreas do conhecimento, setores e departamentos da UFPR. O projeto FIVU busca 

articular a perspectiva sócio comunicativa de linguagem e interação, elaborada por Bakhtin e o 

Círculo, a uma perspectiva sociointeracionista de ensino-aprendizagem. Também tem como base 

conceitual estudos dos letramentos, de interculturalidade e de práticas colaborativas de formação, 

que se faz presente na preparação teórico-prática dos licenciandos para o estágio, que inclui a 

elaboração de Unidades Temáticas (UTs) e planos de aula. Diante do exposto, este trabalho 

pretende compartilhar as ações recentemente realizadas em prol do ensino-aprendizagem de 

línguas e da formação inicial docente, em especial as que precisaram ser adaptadas para a 

modalidade remota, devido às restrições impostas pela Pandemia do Covid-19 nos anos de 2020 

e 2021. Entre tais ações, destacamos um processo colaborativo para a publicação de um dossiê e 

de um livro em comemoração aos 10 anos do projeto na universidade,  além de experiências de 

formação docente nos cursos remotos de línguas e em um ciclo de rodas de conversa junto a 

cursos de Engenharia – o LinguaeEng, ofertados pela Plataforma Institucional Teams  da UFPR. 

Para a avaliação das ações do projeto, a fim de observar os impactos dessas ações na formação 

discente, em especial de alunos bolsistas como membros organizadores e assistentes das ações e 

também na formação dos formadores, utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa, de 

cunho etnográfico. A análise contou com dados  gerados a partir de relatórios de feedback de 

cursos e eventos e de relatórios de estágio. Os resultados iniciais apontaram para a construção de 

identidades docentes que consideram a importância da pesquisa e da colaboração na práxis 

pedagógica e o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de letramentos digitais. 
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ALÉM DE UMA XÍCARA DE CAFÉ! 

Nº: 202110233 

Autor(es): Aline Mendes Lopes, Anabelle Tait, Bruna Larissa Tuom, Isamara Jesuino Gris, 

Karin Ribeiro dos Santos 

Orientador(es): Leidi Cecilia Friedrich 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Palavras-chave: Café, Interdisciplinaridade, Oficinas 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) está em vigência na 

Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina, e conta com a participação de vinte e seis 

graduandos (sendo vinte e quatro bolsistas e dois voluntários) do curso de Licenciatura em 

Ciências Exatas e está atuando em três colégios do município. O desenvolvimento das atividades 

está ocorrendo através de uma plataforma online, sendo dividido em grupos a fim de criar oficinas 

com intuito de serem apresentadas nos colégios parceiros. Um dos grupos propôs uma oficina 

com o tema gerador “Além de uma xícara de Café”, nesse sentido a oficina será de forma remota 

devido à pandemia de Covid-19 e ao distanciamento social, porém há possibilidade ser adaptada 

para o ensino presencial quando forem retomadas as atividades no novo cenário de ensino. Desta 

forma, os objetivos serão apresentar a aplicabilidade das Ciências Exatas no café, abordando 

conceitos referentes às propriedades matemáticas, físicas e químicas. À princípio as atividades 

serão desenvolvidas somente em um encontro online. Iniciando-se com a aplicação de um 

questionário inicial por meio de um quiz referente ao tema “café” a fim de avaliar os 

conhecimentos prévios dos alunos na área da física, química e matemática. No segundo momento 

será exposto como funcionará a oficina: a partir de uma história envolvendo personagens e 

cientistas, com a intenção de não só relacionar o cotidiano dos alunos, mas também como a ciência 

pode ser abordada no café. Essa abordagem ocorrerá através de um jogo lúdico onde os alunos 

atuarão como personagens, participando ativamente do enredo, e os pibidianos como cientistas e 

narradores. Por fim, será aplicado um questionário final, da mesma forma do questionário inicial, 

com objetivo de verificar se houve aprendizagem significativa analisando os dados coletados por 

meio dos questionários ofertados aos estudantes que participaram da oficina. Espera-se que ao 

final da oficina os alunos tenham compreendido sobre os fenômenos químicos, físicos e 

matemáticos que foram abordados através do tema gerador e como estão presentes no cotidiano 

e que possam associar os conceitos aprendidos ao tema proposto. Considera-se de grande 

importância o tema tratado, pois está muito presente ao nosso redor. Com isso, a expectativa é 

que isso possa agregar conhecimento e pensamento crítico e reflexivo. 
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PROFESSORES SEM FRONTEIRAS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E ADICIONAIS 

Nº: 202110235 

Autor(es): Bianca Mounic Gava Nogueira dos Santos, Lucas Henrique Goncalves Soethe 

Orientador(es): Angela Maria Hoffmann Walesko, Denise Akemi Hibarino 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: 'Diálogos Interculturais, Formação Docente, Projeto De Extensão 

 

O projeto de extensão Professores sem fronteiras: formação inicial e continuada em línguas 

estrangeiras e adicionais (PsF-UFPR), envolve dois departamentos (DELEM e DTPEN) 

comprometidos com a formação docente na UFPR. Seu objetivo principal é o aprimoramento 

dessa formação, articulada com o ensino, a pesquisa e a extensão por meio de cursos e eventos 

que dialoguem entre si a partir de propósitos comuns e propostas similares, além de oferecer aos 

participantes possibilidades de intercâmbio intercultural, acadêmico-profissional e internacional. 

Tem como público alvo estudantes das Licenciaturas e da pós-graduação em Letras ou em 

Educação e professores de línguas em atuação na Educação Básica da rede pública de ensino, no 

Brasil ou no exterior. A partir desta introdução, este trabalho objetiva compartilhar as seguintes 

ações de formação docente no projeto PsF-UFPR, adaptadas em função das restrições decorrentes 

da pandemia Covid-19: a escrita colaborativa de um livro sobre projetos escolares e intercâmbios 

interculturais de formação docente, iniciado em 2020 e um ciclo de oficinas online intitulado 

Teachers2teachers across borders (T2T-UFPR), ofertado em 2021. Tais ações tiveram como base 

teorias de letramentos, de interculturalidade e de  práticas de co-teaching e coaching. Na avaliação 

dessas ações e de seus impactos nas identidades e agência docente dos participantes adotou-se a 

pesquisa qualitativa de cunho etnográfico. A análise se deu a partir de dados gerados por meio de 

formulários de inscrição e de feedback dos eventos, os quais  incluíram questões reflexivas acerca 

dos temas tratados bem como das discussões gravadas em reuniões de orientação e discussão para 

a escrita do livro e em  cada evento realizado no T2T-UFPR. Como resultados iniciais sobre o 

processo de escrita do livro, observou-se a constituição de uma comunidade de prática, 

colaborativamente engajada. A pesquisa inicial sobre os eventos T2T-UFPR aponta para uma 

melhor compreensão, por parte dos participantes brasileiros, sobre as perspectivas do Inglês como 

Língua Franca e maior confiança em usar a língua inglesa com falantes estrangeiros de inglês, 

sentimento que afeta sua autoestima e práticas docentes. Esses resultados se estendem aos 

licenciandos, em especial os bolsistas, que contaram também com leituras e discussões prévias 

sobre os temas tratados nos eventos. Como considerações finais, espera-se que a pesquisa seja 

estendida aos participantes estrangeiros e que as ações do projeto PsF-UFPR inspirem outras 

propostas similares de formação docente, presencial e/ou remotamente. 
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ENSINO DE HISTÓRIA: DIÁLOGOS E POSSIBILIDADES 

Nº: 202110240 

Autor(es): Alex de Lima Ferreira, Calebe Silva Vidal, Cristina Elena Taborda Ribas, Gabriela 

Sonda Vieira, Gustavo Muhlstedet Carrico, Joseli Maria Nunes Mendonca, Karina Kosicki 

Bellotti, Mariana de Franca Steil, Nathaly de Moraes Dias 

Orientador(es): Nadia Gaiofatto Goncalves, Ana Claudia Urban 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Ensino De História, Ensino Do Holocausto, História Local 

 

Este Projeto tem por objetivo desenvolver ações de formação, de produção e de divulgação de 

proposições didáticas, que contribuam para uma consciência histórica mais elaborada e 

fundamentada, e para um ensino mais crítico e significativo. Vinculadas ao objetivo geral, as 

principais ações desenvolvidas em 2021: a) curso de extensão; b) elaboração de proposições 

didáticas sobre o Holocausto, a partir de documentos históricos e do acervo do Museu do 

Holocausto de Curitiba, com quem o projeto tem parceria estabelecida. 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 com 

referenciais da Educação Histórica, como Jorn Rüsen e Peter Lee, que abordam a consciência 

histórica, a literacia histórica, os conceitos substantivos e os conceitos de segunda ordem. Devido 

à pandemia, as ações foram todas realizadas de forma remota. O curso intitulado “Ensino de 

História e História local” tem cronograma de agosto a novembro, com 100 vagas, voltadas a 

estudantes de graduação e pós-graduação da UFPR, estudantes de outras IES, licenciados em 

História, docentes da Educação Básica, entre outros. Tem como ministrantes, mestres e 

doutorandos do PPGE e do Mestrado Profissional em Ensino de História, além de docentes da 

UFPR, IFPR e convidadas do Museu do Holocausto. Na ação relacionada à produção de 

proposições didáticas, todas com temáticas relacionadas ao Holocausto, cada estudante da equipe 

definiu um tema e desenvolveu pesquisa de fontes e bibliográfica, sob orientação, e escrita da 

proposta. Houve trocas de leituras, sugestões da equipe, até que o material fosse considerado 

pronto. Estas produções serão disponibilizadas pelo Museu (em seu novo site, em construção) e 

em mídias digitais diversas, de forma gratuita. Como resultados principais, destacamos a 

formação inicial e continuada, a aprendizagem sobre ensino de História e história local, e as trocas 

de informações e contatos promovidos pelo curso de extensão. Destacamos também a pesquisa e 

produção de conhecimento, o aprendizado de uma escrita fundamentada mas com linguagem mais 

acessível, por parte dos/as estudantes da equipe, bem como a contribuição para uma abordagem 

e problematização elaboradas sobre o tema do Holocausto, na escola. 
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MONITORIA DIGITAL: QUÍMICA QUÂNTICA PARA O CURSO DE QUÍMICA 

Nº: 202110241 

Autor(es): Danilo Neves Silveira, Thiago Nogueira Marques Cervantes 

Orientador(es): Diego Guedes Sobrinho 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Ensino De Química Quântica, Ensino Remoto, Monitoria Digital 

 

A disciplina de química quântica, obrigatória nos currículos de bacharelado e licenciatura do 

curso de química, fornece a base fundamental para descrever diversos fenômenos físicos e 

químicos de interesse tecnológico. Inicialmente, é importante abordar a ruptura com paradigma 

teórico no formalismo da mecânica de partículas clássicas, que deixa de ser válido em certos 

aspectos da quântica. Diante dessa dificuldade conceitual e dos recursos matemáticos empregados 

na disciplina, é recorrente um elevado índice de reprovação na disciplina, ou mesmo o alto índice 

de evasão. Seguindo esta demanda, a monitoria foi planejada visando trazer um suporte 

metodológico adicional aos discentes focando na resolução de problemas e revisão de conceitos 

nativos da mecânica quântica. Foram realizados encontros síncronos para resolução de exercícios 

propostos pelos professores durante as aulas assíncronas (tendo um dos professores presente nos 

encontros), os quais foram gravados e disponibilizados de maneira assíncrona para discentes 

(eventualmente) ausentes. Além dos encontros de monitoria para resolução de exercícios, o 

monitor foi responsável por ministrar uma aula de revisão que antecedeu a última avaliação da 

disciplina, fazendo uso de slides e de um site que permitiu a visualização de sistemas químicos 

moleculares em um software interativo em 3D, o symotter.org. A atividade teve como objetivo 

discutir conceitos importantes sobre simetria molecular e teoria de grupos. A programação 

pensada para monitoria digital promoveu um notório aumento na participação dos alunos ao final 

da disciplina, promovendo ampla discussão conceitual e na resolução de exercícios. Outro 

resultado observado durante a monitoria foi na implementação de softwares interativos, 

disponíveis gratuitamente na internet, que remete a importância e exploração na busca de novas 

ferramentas educacionais, visando a uma maior participação e assimilação dos conteúdos por 

parte dos discentes. 
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MONITORIA DIGITAL PARA O CURSO DE QUÍMICA: CQ115 - QUÍMICA 

QUÂNTICA 

Nº: 202110242 

Autor(es): Mattheus Henrique Morais Mendes, Thiago Nogueira Marques Cervantes 

Orientador(es): Diego Guedes Sobrinho 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Ensino Remoto, Monitoria Digital, Química Quântica 

 

A monitoria digital, programa emergencial desenvolvido durante a pandemia, teve como papel 

principal através do presente trabalho auxiliar estudantes do curso de Química (noturno) 

matriculados(as) na disciplina de química quântica (CQ115). A disciplina foi ministrada de 

maneira síncrona e assíncrona. Visto que esta disciplina possui elevado índice de reprovação, 

justamente por conter cálculos mais complexos como integrais e derivadas voltados para a área 

de química, é de extrema importância que o aluno tenha à disposição diferentes ferramentas que 

possam auxiliá-lo ao longo do curso. O objetivo da monitoria digital focou em fornecer apoio 

didático diante dos desafios conceituais e metodológicos (ferramentas de cálculo) no sentido de 

proporcionar uma melhor progressão na disciplina. De forma síncrona, foram realizadas aulas 

com resolução de exercícios propostos aos alunos pelo professor orientador, sendo abordado 

durante as discussões a elaboração de cálculos e o embasamento teórico que cercavam estes 

problemas, além de sanar possíveis dúvidas que os alunos viessem a possuir durante a 

apresentação. Próximo ao final do programa, também foi desenvolvida uma aula mais 

aprofundada do conteúdo de simetria, onde na primeira parte foi abordada a revisão teórica do 

tópico e, posteriormente, foi trabalhado, de forma interativa e dinâmica, alguns exemplos de 

moléculas utilizando o site de simetria “symmetry@otterbein”. O apoio assíncrono também foi 

disponibilizado aos estudantes para que fosse possível sanar qualquer dúvida via e-mail durante 

a semana, permitindo que os alunos pudessem assistir às aulas disponibilizadas pelos professores 

e tentar resolver os exercícios propostos antes de contatar-nos. O desenvolvimento da monitoria 

se apresentou satisfatório, visto que contribuiu significativamente com o trabalho realizado em 

paralelo pelos professores orientadores, não ficando apenas como uma ferramenta auxiliar, mas 

também como um complemento da abordagem teórica feita em sala de aula. 
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CURSO DE INTRODUÇÃO À LÍNGUA JAPONESA COM ANIME 

Nº: 202110243 

Autor(es): Debora Cristina Dal Pra, Milena Martins de Carvalho, Peterson Patrese Pinheiro, 

Sergio Augusto Escolastico 

Orientador(es): Satomi Oishi Azuma, Stephanie Yuri Tanaka 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Anime, Curso, Língua Japonesa 

 

Devido à falta de perspectiva quanto ao retorno das aulas presenciais, a escola municipal com a 

qual mantínhamos convênio decidiu não continuar com as oficinas de língua japonesa de forma 

remota no decorrer deste ano de 2021. Desta forma, os bolsistas e o voluntário em comum acordo 

com a coordenação do projeto resolveram montar um Curso de Introdução à Língua Japonesa 

com Anime (desenho animado japonês), postando no canal do YouTube para o público juvenil, 

nosso público habitual. Este trabalho visa contribuir para desenvolver e ampliar os conhecimentos 

acadêmicos, produzir conhecimentos científicos sobre a prática pedagógica, articulando o ensino, 

a pesquisa e a extensão, além de proporcionar oportunidades aos licenciandos de procurar meios 

para organizar e elaborar aulas de forma remota, utilizando as novas tecnologias.  Como o 

Licenciar, a princípio, vai apenas até o mês de setembro, o grupo escolheu cinco tópicos a serem 

desenvolvidos para o curso – cumprimentos, apresentação pessoal, cores, comida, rotina. 

Discutiu-se posteriormente o roteiro e quais aplicativos usar para gravar e fazer a edição. Feito 

isso, foi solicitado para que cada um desenvolvesse um piloto para escolher a melhor forma de 

apresentar o primeiro tópico. Na apresentação, vários pontos problemáticos foram levantados e 

discutidos entre os licenciandos, a orientadora e a coordenadora.  No momento, os tópicos estão 

sendo desenvolvidos, e em breve eles serão colocados no YouTube para teste. Como o curso vai 

utilizar trechos curtos de animes, espera-se que haja uma aceitação não só por parte do público 

juvenil, mas também de outras faixas etárias para conhecer e praticar a língua japonesa. A 

pandemia nos privou de muitas coisas, mas também nos deu oportunidades para repensar o ensino 

e aprendizagem da língua japonesa. Organizar e montar um Curso de Introdução à Língua 

Japonesa de forma remota para os licenciandos tem sido uma experiência muito produtiva que os 

tem levado à reflexão do ensino e aprendizagem da língua assim como procurar alternativas 

pedagógicas concernentes. 
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AMBIENTALIZAÇÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A CULTURA 

SOCIOAMBIENTAL NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Nº: 202110244 

Autor(es): Felipe Schuck Zanatta, Gabriel Corbellini Silva, Gabriel Portugal Sorrentino, 

Isabella Andreola Augusto 

Orientador(es): Yanina Micaela Sammarco, Alan Ripoll Alves 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Escolas, Sustentabilidade 

 

A Educação Ambiental tem sido uma importante estratégia para o enfrentamento da crise 

socioambiental que envolve todos os setores da sociedade, inclusive as escolas. Uma Educação 

Ambiental Crítica busca no seu âmbito de ação, além dos estudos teóricos, abordagens vivenciais 

na inserção e/ou valorização da cultura socioambiental nos territorios escolares. Para tanto, ao 

incentivar a sustentabilidade, a alfabetização ecológica e ecopedagogia nos espaços escolares, a 

ambientalização na gestão, currículo e estruturas tem sido um instrumento importante para as 

transformações necessárias. No ano de 2020-2021 o cenário pandemico mundial exigiu em o 

fechadas das escolas e direcionou as atividades para o ensino remoto. Com isso, a equipe do 

projeto de extensão “Ambientalização escolar e educação ambiental: a cultura socioambiental no 

processo ensino-aprendizagem” da UFPR buscou adaptar as metodologias para uma atuação de 

maneira mais remota. Foram realizados, portanto, levantamentos bibliográficos mais profundos 

sobre o arcabouço teórico que fundamentam as ações extensionistas, o que gerou um extenso 

banco de dados de referências. Com a escola parceira Colégio Estadual Leôncio Correia também 

foram realizadas algumas oficinas e conversas remotas, como a de viés ecofeminista intitulada 

“Ecosaberes femininos” e outra de viés ecofilosófico intitulada “De qual Natureza estamos 

falando”, ambas realizadas com alunas e alunos do Ensino Médio. Estes processos educadores 

tiveram como objetivo contribuir com o projeto “Cultivando Saberes: educação socioambiental 

para as escolas sustentáveis” coordenado pelo professor de sociologia do colégio e financiado 

pela ONU através do Instituto Akatu, no Desafio Escolas Sustentáveis em 2019/20. Sendo assim, 

a equipe de extensão buscou colaborar também em algumas das atividades de ambientalização 

estrutural previstas pelo projeto, como bioconstruções e plantios, que precisaram ser restritas a 

poucas pessoas para poder respeitar as normas de segurança de saúde. Além disso, foram 

produzidos documentos e processos formativos com o docentes do colégio para a inserção 

curricular dessas ecotecnologias já implementadas no território escolar. Os resultados do projeto 

têm demonstrado, que mesmo frente a novos desafios educacionais, é importante continuar agindo 

e refletindo sobre as responsabilidades com a sustentabilidade planetária. 
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A experimentação é uma aliada no processo de ensino-aprendizagem de disciplinas de ciências e 

química. O emprego de aulas práticas, relacionadas aos conteúdos teóricos vistos em sala de aula 

e conectadas à fenômenos e realidades do cotidiano, promove nos estudantes a visão sobre a 

aplicabilidade das ciências, além de habilidades próprias do trabalho experimental. No entanto, 

principalmente no ensino público, vemos que muitas vezes o professor dessas disciplinas não 

consegue realizar aulas práticas mesmo que as escolas e colégios possuam laboratório e alguns 

materiais disponíveis, como vidrarias, reagentes e equipamentos de baixa complexidade. Com a 

falta de um profissional para gerenciar esta estrutura e mantê-la apta para uso em aulas 

experimentais, os laboratórios ficam em desuso e algumas vezes servem como depósitos de 

materiais. Neste cenário, o objetivo deste projeto é interagir e colaborar com escolas públicas que 

tenham turmas de ensino fundamental II e ensino médio visando propiciar a oferta de aulas 

práticas nos laboratórios que estas escolas possuem. A equipe do projeto é composta por docente 

e servidora técnica de química e estudantes de licenciatura de biologia e química. A execução do 

projeto envolve: nas escolas selecionadas diagnosticar as condições dos laboratórios, adequar as 

propostas com as expectativas da escola, elaborar roteiros de aulas práticas de ciências e de 

química para cada ano escolar e adequadas à estrutura disponível na escola, auxiliar na ativação 

do laboratório e realização de aulas experimentais, fomentar e colaborar com a escola a fim de 

buscar formas de sustentar a atividade contínua dos laboratórios. O projeto iniciou em fevereiro 

de 2021 e devido às restrições às atividades presenciais nas escolas e na UFPR, tem sido 

executado de modo remoto, envolvendo: atividades assíncronas das alunas do projeto para 

estudos sobre diretrizes curriculares, projetos pedagógicos, ementas de química e ciências 

conforme ano escolar, e outros; reuniões da equipe para discussão destes aspectos e planejamento 

de ações; produção de material como listas de vídeos de experimentos de qualidade disponíveis 

na internet e apropriados para visualização, durante o ensino remoto; elaboração de roteiros de 

aulas práticas para compor a proposta de experimentos. Espera-se que, quando permitidas as 

atividades presenciais, o projeto esteja estruturado para iniciar a parceria e colaboração nas 

escolas, contribuindo para a melhoria do aprendizado e do interesse dos estudantes nas áreas de 

ciências e química. 
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Este trabalho apresenta uma reflexão sobre os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento de 

um projeto no contexto do Programa de Residência Pedagógica (RP), sob a perspectiva de Lee 

Shulman. O projeto teve como objetivo geral facilitar a aprendizagem da termodinâmica a partir 

de situações meteorológicas. Foram desenvolvidas, de maneira remota, 9 aulas à luz dos Três 

Momentos Pedagógicos de Delizoicov. A problematização inicial envolveu a atual crise hídrica 

paranaense e a sua relação com o cotidiano. Na organização do conhecimento foram abordados 

conteúdos físicos e meteorológicos relacionados ao tema. Por fim, na aplicação do conhecimento 

a problematização inicial foi retomada levando em consideração os conteúdos organizados 

anteriormente. A pesquisa de Shulman, que constitui o referencial teórico deste trabalho, tem 

como objetivo identificar a base de conhecimento necessária para o melhor exercício da docência. 

Esta base inclui conhecimentos: do conteúdo; pedagógicos gerais; do currículo; pedagógicos do 

conteúdo; relativos aos aprendizes; dos contextos educacionais e dos fins, valores e propósitos da 

educação. O conhecimento do conteúdo foi necessário para elaborar o projeto uma vez que ele 

parte da relação entre a Física e a Meteorologia. O conhecimento pedagógico geral foi 

desenvolvido durante as aulas com auxílio do professor preceptor, isto foi desafio sobretudo pelas 

aulas acontecerem de maneira remota. Saberes relativos ao conhecimento de currículo tornaram-

se essenciais já que a estruturação do projeto foi feita a partir das aulas disponibilizadas pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O conhecimento pedagógico do conteúdo foi 

necessário para estabelecer conexões entre as situações meteorológicas abordadas, os conceitos 

da termodinâmica necessários para compreendê-las e a realidade dos estudantes. Conhecimentos 

relativos aos estudantes e ao contexto educacional foram desenvolvidos sobretudo no que diz 

respeito às dificuldades do ensino remoto, como as falhas de internet para o acesso às aulas e as 

queixas relativas à saúde física e emocional dos estudantes. Conhecimentos sobre os fins, valores 

e propósitos da educação estiveram presentes em todo o projeto, desde a escolha da 

problematização inicial até as reflexões após cada aula. Diante da reflexão apresentada é reiterada 

a importância de programas de formação de professores, como o RP. Tendo em vista que tais 

programas oferecem oportunidades para que professores em formação desenvolvam uma vasta 

base de conhecimentos necessários para a prática docente. 
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Este é um trabalho vinculado ao Programa Residência Pedagógica (RP), por meio do subprojeto 

RP-Matemática, do curso de Matemática da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O RP-

Matemática é composto por 25 Residentes (discentes da licenciatura em Matemática), 03 

Professores Preceptores de três colégios da rede estadual de Curitiba e 03 Professores 

Coordenadores da universidade. Como uma atividade do projeto Residência Pedagógica os 

Residentes tiveram a oportunidade de planejar uma atividade investigativa sobre Educação 

Financeira e aplicar em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio de um colégio público de 

Curitiba-PR. O objetivo deste trabalho é relatar a aplicação desta atividade, mais especificamente, 

um dos enunciados da atividade investigativa realizada em ambas as turmas e traçar possíveis 

comparações entre uma e outra. A atividade foi elaborada, de forma colaborativa, por um pequeno 

grupo com 8 Residentes e a Professora Preceptora deste colégio e, posteriormente, discutida com 

o grande grupo para aprimoramento. Todo o processo foi baseado na abordagem em Lesson Study 

e realizada em sala de aula online devido à situação pandêmica do Covid-19. Para o 

desenvolvimento da atividade, um residente ficou responsável por aplicá-la e outros dois 

residentes ficaram responsáveis por observarem a aula e as manifestações dos alunos. A atividade 

foi composta de três enunciados com situações diferentes, mas com um mesmo propósito. Para a 

aplicação foram formados três grupos na turma A e três grupos na turma B e cada grupo recebeu 

um enunciado diferente. Após aplicar a atividade em todas as turmas, os Residentes se reuniram, 

no pequeno grupo, para refletir sobre os resultados. Ao fim, todos os grupos, das turmas A e B, 

conseguiram chegar e apresentar soluções para a situação proposta, considerando diferentes 

aspectos financeiros. Concluímos que a atividade investigativa contribuiu para um 

desenvolvimento rico em debate e discussões entre os alunos, possibilitando a valorização da 

individualidade de cada aluno. Por um questionário aplicado aos alunos, ficou clara a aceitação 

por parte dos discentes a respeito da atividade investigativa. 
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As dificuldades encontradas no ensino de Física nas escolas públicas são bem conhecidas, 

principalmente, no que se refere a falta de laboratórios para a realização de experimentos. Algo 

fundamental para a compreensão de conceitos físicos, ainda mais tratando-se de conceitos 

abstratos como em Física Moderna, Eletromagnetismo, entre outras áreas da Física. Levando em 

consideração o período de pandemia esse quadro fica mais difícil, as dificuldades aumentam. 

Sendo assim, neste trabalho realizado no âmbito do Programa Residência Pedagógica em Física, 

buscou verificar o desempenho de alunos em seu aprendizado de conteúdos como Eletrização, 

Lei de Coulomb e Campo elétrico, a partir da utilização de simulações como metodologia no 

processo de ensino e aprendizagem de eletrostática. Para tanto, 3 aulas gravadas foram 

desenvolvidas utilizando o site de simulações online PHET da Universidade do Colorado em 

Boulder, de modo a acompanhar o conteúdo que estava sendo visto nas aulas online do professor 

responsável da turma. De acordo com VALENTE (1999), MEDEIROS (2002) e MARTINS 

(2003) o uso de simulações torna as aulas mais atrativas, motivadoras, aumentam a participação, 

facilita a visualização dos conteúdos e desenvolve habilidades que deixaram de ser exploradas 

pela falta de contado entre colegas, com o professor e sem acesso a experimentos que seriam 

essenciais para seu desenvolvimento. E este site foi escolhido não só pela sua simplicidade de 

acesso, como também pela possibilidade de rodar tanto em computadores quanto Smartphones. 

Analisando as respostas dos alunos nos questionários e em comentários deixados por eles, pode-

se concluir que o uso das simulações tornou as aulas atrativas aos alunos, possibilitou que 

enxergassem de forma mais clara cada fenômeno estudado e pôde-se verificar a aprovação dos 

alunos quanto às simulações uma vez que foram um complemento para as aulas, simples, de fácil 

acesso e bem elucidativo. 
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O Residência Pedagógica (RP) é um projeto que visa a formação de novos professores, 

proporcionando estudos e pesquisas de métodos de ensino para, então, colocar em prática em 

colégios participantes do Programa. Além dos coordenadores do Programa, que direcionam os 

estudos e pesquisas que devem ser realizados, conta também com os professores preceptores 

(docentes das escolas parceiras), que recebem os residentes (discentes das licenciaturas) e os 

orientam à docência na prática em sala de aula. Devido à pandemia do Covid-19, todos os 

envolvidos no projeto RP - Matemática, desenvolveram os trabalhos, tanto na escola como na 

universidade em salas digitais, proporcionando desafios e gerando a necessidade de adaptação a 

esse novo modelo sem uma preparação prévia. A proposta deste edital do RP - Matemática é 

trabalhar com o tema Educação Financeira fundamentado em Lesson Study (ou Estudo de Aula) 

e Investigação Matemática. A primeira atividade elaborada para os alunos do Colégio Estadual 

do Paraná, foi uma investigação sobre orçamentos familiares, onde desenvolveram-se três 

enunciados com situações familiares hipotéticas. A partir destas situações, os alunos construíram 

uma planilha com os gastos e desenvolveram soluções para que as famílias passassem a ter um 

orçamento superavitário. A partir deste orçamento os alunos traçaram planos para poupar e 

estabelecer objetivos de acordo com o enunciado, das quais poderiam ser de curto, médio e longo 

prazo. Os residentes notaram certos obstáculos na resolução da atividade investigativa como: 

dificuldades em compartilhar uma planilha online e falta de tempo para realizar todas as buscas 

de informações na internet para poderem resolver integralmente a atividade investigativa 

proposta; Com essas informações, dentre outras coletadas na realização da atividade investigativa, 

os residentes estão agora em processo de desenvolvimento da próxima aula, seguindo o ciclo do 

Lesson Study a partir das observações da atividade realizada anteriormente. Para trabalhar com 

as dificuldades, foi decidido por realizar primeiro uma aula explicativa, mostrando o 

funcionamento e manuseando os materiais que serão utilizados na próxima atividade e, também, 

desenvolver uma nova, com focos e pesquisas mais definidas, clareando os objetivos de 

aprendizado dessa nova atividade. 
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A universidade pública, UFPR, tendo por missão atenção ao tripé ensino, pesquisa e extensão 

apresenta este projeto da PRAE em parceria com NAA/PROGRAD para intervenção de 

indicadores psicossociais de vulnerabilidade emocional na garantia de responsabilidade 

institucional na minimização da evasão e permanência universitária, em especial, de grupos 

sociais vulneráveis. O objetivo é descrever a experiência do projeto (IN)gresso desde 2019 com 

estudantes ingressantes no espaço comunitário para fortalecimento do território institucional. 

Território concebido como, fortalecimento da subjetividade estudantil e construção de ações 

acadêmicas institucionais. Para realização do projeto IN no ato do registro geral acadêmico ocorre 

aplicação de um formulário de 28 questões objetivas de múltipla escolha sobre procedência 

geográfica, educacional e social e 1 questão aberta subjetiva quanto à expectativa de manutenção 

da permanência e preservação de qualidade de vida mental universitária. Foram criadas estratégias 

comunitárias com a comunidade estudantil em Oficinas temáticas em Inclusão e pertencimento 

universitário, presenciais em 2019 e on-line desde 2020, além de reuniões com centros 

acadêmicos, d.c.e., coordenação de cursos por meio de mídias ou plataformas digitais. Os 

resultados apresentam 1020 estudantes no preenchimento formulário e considerando o momento 

pandêmico, priorizou-se Oficinas on-line em 2020, sucedendo 32 encontros dentre 437 convites 

virtuais encaminhados, atingindo participação voluntária de 62 estudantes ingressos. Observou-

se que esses encontros IN virtuais favorecem momentos de trocas na construção de ideários dos 

estudantes de sobre a presença na universidade, desenvolvimento de estratégias de permanência 

no território universitário como espaço interpessoal, acadêmico e institucional. A criação do e-

mail institucional próprio in@ufpr.br e conta na rede social Instagram in.ufpr com publicações 

semanais de divulgação, objetivos e convite às oficinas foram fundamentais como canal de 

comunicação. Desta forma, o projeto se torna promissor oferecendo ações de acolhimento aos 

ingressos, no sentido de transformação e pertencimento destes ao território da universidade ao 

englobar tanto o dinamismo interpessoal, quanto a construção de alianças intersetoriais 

acadêmicas; em semelhante dimensão de protagonismo coletivo de ação. Evidencia indicativos e 

rumos na prevenção de adoecimento e manutenção de saúde mental dos estudantes num contexto 

carregado de normativas e previsões culturais, que necessitam de conhecimento, intervenção e 

ações preventivas. 
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Esse trabalho desenvolvido na Residência Pedagógica em Física, tem como finalidade a utilização 

de simuladores do site Phet Interactive Simulations da University of Colorado, como metodologia 

para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de termodinâmica. Foram duas 

aulas, uma para cada conteúdo abordado. Na primeira aula realizou-se uma revisão das principais 

propriedades dos gases, que já tinha sido trabalhado em aulas anteriores, e após isso a aplicação 

do simulador de nome “Propriedades dos Gases”, que mostra as propriedades para gases com 

moléculas leves e pesadas em temperatura, pressão e volume constante, como também a inserção 

de cronômetro e de partículas com diferentes massas para mostrar os diferentes acontecimentos 

no decorrer do tempo da experimentação. Esse simulador teve o intuito de deixar os conceitos 

científicos mais visual e lúdico para os alunos para facilitar na sua compreensão, já que esses 

conceitos são difíceis de visualizar a olho nu na natureza. Já a segunda aula teve como objetivo 

apresentar uma revisão sobre máquinas térmicas que já tinha sido abordado em aula e após isso 

aplicado o simulador chamado “Formas de Energia e Transformações”, que mostra como alguns 

materiais como cerâmica, ferro, água e óleo reagem a transferência de calor e as diversas 

máquinas térmica, como bicicleta, vapor, água e sol, movidas a diferentes energias, como a 

química, mecânica e térmica e transformando em energia mecânica, térmica ou até mesmo 

luminosa. Esse simulador teve também o objetivo de deixar mais lúdico e visual a aplicação de 

máquinas térmicas na sociedade, já que algumas máquinas os alunos tem têm contato no seu 

cotidiano e outras não. A segunda aula serviu como base para a aplicação de questões em uma 

prova e espera-se que através da avaliação. A exposição direta do simulador logo após a aula 

teórica despertou um grande interesse dos alunos pelos questionamentos que cada um teve da 

aula, ajudando mais ainda no aprendizado do conteúdo. Através das aulas foi possível observar 

uma grande aceitação dos alunos, a maioria gostou dos simuladores e as respostas foram positivas 

em relação ao aprendizado, assim diminuindo as dificuldades de aprendizagem dos alunos sobre 

esses conteúdos. Também foi possível observar que os simuladores deixaram as aulas mais 

dinâmicas, interessantes, motivadoras e atrativas para todos os alunos. Podemos concluir que a 

aplicação de simuladores em sala de aula é de suma importância para contribuir com a 

aprendizagem e o desenvolvimento de conceitos científicos por parte dos alunos. 
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O Programa de Educação Tutorial (PET) Educação Física UFPR orienta-se pela temática Práticas 

Corporais de Aventura e no eixo extensionista, são desenvolvidas propostas com crianças do 

Ensino Fundamental I da Escola Municipal Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto da cidade de 

Curitiba. Devido a pandemia COVID-19 as aulas presenciais foram suspensas e os conteúdos 

passaram a ser apresentados em videoaulas, assim os/as professores/as das escolas ficaram 

responsáveis pelo planejamento de atividades complementares. O PET comprometeu-se na 

elaboração destas atividades em docência compartilhada com a professora desta instituição. O 

estudo retrata a experiência com o Parkour e o Esporte Orientação e tem como objetivo apresentar 

os desafios na mobilização do interesse das crianças em propostas que possibilitem a ampliação 

do repertório de brincadeiras a partir da apropriação dos espaços de suas casas. As interações 

limitadas dificultam o diálogo entre docentes-estudantes e interfere na relação ensino-

aprendizagem, porém, as possibilidades encontradas, por este grupo de docentes, foram: registro 

em papel; envio de vídeos sobre a temática com a solicitação do envolvimento familiar; 

solicitação e fotos de vídeos das crianças para que pudesse acontecer o processo avaliativo. A 

experiência construída no referido contexto, permitiu observar que as atividades complementares 

com registros no papel repercutiram melhor na devolutiva das crianças, uma situação que nos 

mobiliza a refletir que o parco acesso à internet e aos aparelhos celulares, pelas crianças e famílias, 

podem influenciar significativamente no engajamento ou não das propostas formativas. Sobre 

isso, ressalta-se que muitas famílias não se sintam confortáveis ao compartilharem imagens das 

crianças, mesmo quando houve a explicação prévia do cuidado com a exposição do material e o 

pedido de autorização, caso utilizado em situações de cunho acadêmico. Contudo, ainda que com 

menor frequência, recebemos alguns vídeos, estes que nos revelaram o modo como as crianças 

passaram a ocupar seus lares e transformá-los em sala de aula, construindo saberes a partir da 

prática corporal estudada. Destacamos o desafio enfrentado diante da exigência de se aprender a 

ser professor/a de Educação Física exercendo a docência em folhas de papel e em filmagens, um 

desafio que se torna gigante quando a temática é aventura que requer sempre a gestão do risco. 
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No presente trabalho, defende-se o incentivo às meninas do ensino básico a seguirem uma carreira 

científica, dado que o número de mulheres que seguem carreira nas ciências é muito menor que o 

dos homens. Isso ocorre, provavelmente, devido ao processo de educação desde a infância, onde 

meninos são incentivados ao uso de ferramentas práticas e mecânicas, enquanto as meninas são 

incentivadas nas ciências humanas (histórias, romances, relações interpessoais) ou mesmo ao 

cuidado lúdico de bonecas e panelas. Tentando buscar respostas para o problema, ou seja, como 

incentivar adolescentes e mulheres do campo e da periferia a se tornarem cientistas?, o PET 

Química desenvolveu o projeto de extensão Guria Cientista, que tem como objetivo atrair (através 

de atividades multidisciplinares) meninas do campo e da periferia para seguirem carreiras nas 

ciências e na tecnologia. Para ação prática e efetiva, o projeto passou por um processo de estudo 

através da metodologia Design Thinking, que se inicia em uma fase de planejamento, onde busca-

se compreender o problema conhecendo o público alvo através de dados de IDH e IDEB dos 

colégios públicos com ensino médio da região metropolitana de Curitiba. Após essa fase, a partir 

de valores baixos de IDH e IDEB foram selecionadas quatro escolas: do campo, periféricas e 

urbanas, e realizadas entrevistas online através da plataforma Google Meet com professoras, 

pedagogas e diretoras a fim de aprender melhor a realidade das escolas, bem como suas 

semelhanças e diferenças. Concluindo essa etapa, foram  catalogadas pesquisas da área e projetos 

semelhantes, realizando também entrevistas com pesquisadoras da educação no campo. Através 

da pesquisa sobre o IDEB dos colégios da região metropolitana de Curitiba, percebe-se que quanto 

menor o IDH da região,  menor o IDEB da escola. Além disso, nota-se também que o IDEB das 

escolas urbanas é maior do que o das escolas rurais. Na fase de entrevistas, foi observado que as 

escolas enfrentam um grande problema de desistência de estudos por parte das meninas em função 

de casamento ou gravidez, e que a escola é muitas vezes o único ambiente de desenvolvimento 

social e cultural nas regiões rurais. Como considerações finais, conclui-se através de pesquisas, 

leituras e entrevistas, que como há poucos materiais e projetos sobre o tema, o projeto 

extensionista ‘Guria Cientista’ tem grande relevância na busca por mais igualdade de gênero nas 

ciências. 
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A disciplina de Ecologia de Agroecossistemas e Sustentabilidade para o curso de Agronomia – 

UFPR Setor Palotina, tem por objetivo transmitir aos discentes a importância das relações entre 

os organismos vivos e o seu ambiente, relacionando-os com os agroecossistemas. Essa ciência 

busca preservar os recursos naturais e ao mesmo tempo manter a produtividade. Estando presente 

de maneira obrigatória no primeiro semestre da grade curricular do curso de Agronomia. Devido 

a pandemia, causada pelo coronavírus, Covid-19, foi exigido a adoção de medidas preventivas 

para diminuir o contágio e preservar a saúde e o bem-estar de todos, sendo assim, a monitoria foi 

desenvolvida de forma remota. O presente trabalho por objetivo relatar as atividades que foram 

realizadas ao longo do segundo período especial de 2021. Durante esse intervalo foram realizadas 

diversas pesquisas bibliográficas em livros, artigos acadêmicos e pesquisas cientificas para a 

elaboração da apostila teórica, com a finalidade de facilitar o acompanhamento dos conteúdos 

acadêmicos. Dentre as pesquisas realizadas foram utilizados o portal Embrapa- Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Agropecuária- que propôs uma base informativa em diversos assuntos, 

assim como o livro Sistema brasileiro de classificação de solos (Embrapa 2018). Além de artigos 

acadêmicos da SciELO, que proporcionaram um conhecimento sobre energia, sustentabilidade e 

sistemas agroflorestais. Os temas apresentados na apostila são de suma importância para a 

formação acadêmica, já que abordam conteúdos relacionados aos fatores ambientais, assim como 

o solo, os ciclos biogeoquímicos, a energia e as interações ecológicas em um agroecossistema. 

Promovendo o reconhecimento das relações bióticos e abióticos, para que possa garantir uma 

agricultura plausível. Possibilitando que as próximas gerações supram suas necessidades, em 

razão de diminuição dos impactos e dos danos ao meio ambiente. Cabe ressaltar que as atividades 

de monitoria são de extrema relevância dentro do curso e da disciplina, pois proporciona a 

sucessão de informações e o crescimento pessoal e profissional. 
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O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa nacional financiado pelo Ministério da 

Educação (MEC) que objetiva contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica 

dos alunos de graduação. Com isso, de forma a cumprir com este princípio básico, idealizou-se o 

projeto “PET Visitas”, que organiza visitas técnicas a locais de atuação do profissional 

farmacêutico. No entanto, considerando o atual cenário de pandemia, o grupo PET Farmácia 

UFPR adaptou este projeto para a forma remota. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo 

expor a atuação do grupo no desenvolvimento do projeto e a dinâmica envolvida na promoção 

das palestras ministradas de forma remota, assim como as áreas de atuação profissional do(a) 

farmacêutico(a), contempladas por meio de parcerias realizadas nos anos de 2020 e 2021. As 

atividades deste projeto iniciam com a escolha do tema e contato com o(a) palestrante. Após 

decididos os detalhes da intervenção, é feita a divulgação do evento, juntamente com sua inscrição 

por meio de formulário do Google, nas mídias sociais do grupo. No dia do evento, ocorre a 

palestra transmitida para o Youtube com duração aproximada de uma hora e meia, sendo os 

primeiros 60 minutos dedicados à fala do(a) palestrante e os últimos 30 minutos para elucidar 

dúvidas dos(as) espectadores(as). Ao fim da fala do(a) palestrante, mais um formulário do Google 

é compartilhado, desta vez com a finalidade de comprovar a participação da pessoa no evento 

através de uma palavra-chave disponibilizada durante a palestra. Com o preenchimento de ambos 

os formulários é fornecido ao participante uma declaração de presença no evento. A sua primeira 

edição, realizada no primeiro semestre de 2020, foi em parceria com a empresa de fitoterápicos 

Herbarium e, dado o grande sucesso e alcance da primeira edição, decidimos dar continuidade e 

realizar uma segunda edição em parceria com a indústria de cosméticos Grupo Boticário. Já em 

2021, realizamos duas edições: uma em parceria com o Instituto Carlos Chagas - FioCruz/PR e 

outra em parceria com a indústria de alimentos Mondelez. Essa adequação do projeto para o 

formato digital já atingiu mais de 840 pessoas, em sua maioria discentes de Farmácia da UFPR. 

Pensando nesse compromisso com a graduação e a população em geral, e, dado o grande alcance 

que o projeto PET Visitas tem realizado, o PET Farmácia UFPR pretende dar continuidade ao 

projeto a fim de despertar o interesse da graduação sobre os diferentes locais e fundamentar a 

relação entre a Universidade e o mercado de trabalho. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

307 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

PET EDUCAÇÃO FÍSICA E AS ADAPTAÇÕES NO PERÍODO REMOTO DEVIDO A 

PANDEMIA DE COVID-19. 

Nº: 202110266 

Autor(es): Amanda dos Santos Oliveira, Fernanda Claudino da Silva, Leticia Godoy, Luiz 

Andre Kletemberg de Oliveira 

Orientador(es): Rosecler Vendruscolo 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Ensino Remoto, Formação Do Acadêmico, Pet Educação Física 

 

O Programa de Educação Tutorial - PET Educação Física da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), tem como objetivo geral desenvolver, na formação inicial de professores de Educação 

Física, o repertório de experiências sociocorporais dos acadêmicos, por meio do contato com 

práticas corporais de aventura realizadas em ambientes urbanos ou naturais, bem como fomentar 

o interesse pela pesquisa e investimento na produção científica nesta temática. Dessa forma, 

espera-se que os(as) futuros(as) professores(as) compreendam as características das práticas 

corporais de aventura vividas em ambientes urbanos e naturais e as exigências e especificidades 

nos diferentes grupos sociais e contextos educativos. Nesse contexto, esta escrita tem por objetivo 

apresentar um relato da proposta de trabalho do grupo PET, e suas adaptações no período remoto 

no ano de 2020 e meados de 2021, através da metodologia qualitativa com base em relatos de 

acadêmicos. Mantendo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o PET 

adaptou-se e utilizou de algumas estratégias formativas digitais para continuar suas atividades de 

formação. Desde o início da pandemia, os petianos estão organizados em comissões para melhor 

sistematizar as demandas: marketing, administrativa, grupo de estudos, oficinas e palestras. Na 

vertente do ensino, todas as ações de palestras e oficinas foram realizadas de maneira remota. Já 

no eixo da pesquisa, além da elaboração de artigos de relatos de experiência individual, ocorre o 

grupo de estudos mensal. No eixo extensionista, o PET manteve as suas ações em dois contextos 

educativos: no projeto de extensão “Sem Fronteiras: atividades corporais para adultos maduros e 

idosos/PSF” e na escola municipal Paulo R. Guimarães Esmanhoto. Para além disso, o grupo PET 

realizou algumas atividades complementares, a saber: participação no 4° Encontro Científico do 

Dia Internacional do Brincar e no grupo de estudos GEL (Grupo de Estudos do Lazer) da UEM; 

participação como colaboradores no Evento Online, o XI Seminário de Estudos do Lazer; criação 

do site do PET Educação Física; e a elaboração de um projeto para a instalação de um paredão de 

escalada no Departamento de Educação Física da UFPR. Por fim, consideramos que o que já foi 

realizado neste ano, perante ao ensino remoto, contribuiu na formação dos acadêmicos no âmbito 

de vivências novas na iniciação à docência, na troca de conhecimentos com a comunidade interna 

e externa à universidade. 
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O presente trabalho objetiva descrever o processo de adaptação da proposta metodológica pelo 

qual acadêmicos, bolsistas e voluntários, do Programa de Educação Tutorial (PET) Educação 

Física, que atuam no eixo da extensão no projeto de extensão universitária “Sem fronteiras: 

atividades corporais para adultos maduros e idosos (PSF)”, do Departamento de Educação Física 

da UFPR, passaram quando se estabeleceu o contexto da Pandemia por COVID-19. O modelo 

metodológico pré-pandemia contava com a elaboração de aulas presenciais com a finalidade de 

estimular as capacidades físicas, cognitivas e psicossociais dos integrantes. No modelo seguinte, 

já em contexto de isolamento social decorrente da Pandemia por Covid-19, as dinâmicas de aulas 

sofreram adaptações buscando a continuidade do processo didático-pedagógico. Nessa 

perspectiva, a estratégia adotada pelo grupo foi a migração dos encontros tanto de planejamento 

como de intervenção para o ambiente online, dando início à proposta metodológica via 

plataformas de reuniões online ainda em teste pelo grupo. Plataformas como Jitsi Meet, Zoom, 

Google Meet foram estudadas e aprendidas pelos professores em formação, para assim orientar 

os integrantes. Tutoriais foram elaborados para apropriação do manuseio das plataformas 

buscando uma experiência mais satisfatória e evitando a possível evasão, por conta da 

acessibilidade ou por limitações tecnológicas para ingresso nas aulas. Além disso, o 

acompanhamento dos alunos através de imagem de vídeo transmitida via ferramentas 

tecnológicas, viabilizou orientações preventivas mais assertivas e claras voltadas aos cuidados 

com lesões decorrentes da má realização de práticas corporais. O atual momento de reformulação, 

volta-se à reelaboração dos modelos iniciais de planejamento mensal de aulas, além da 

reconstrução das dinâmicas metodológicas com a ressignificação dos espaços de casa, suprindo a 

demanda por equipamentos e viabilizando os interesses e necessidades dos participantes. Por fim, 

o contexto pandêmico exigiu dos acadêmicos a busca por novos saberes e posturas, bem como 

serviu de incentivo para o desenvolvimento de estratégias e apropriação de ferramentas 

tecnológicas a fim de enriquecer a experiência docente, e tornar atrativa para os integrantes do 

projeto. Diante disso, essa realidade vem possibilitando a construção de novos perfis dos futuros 

profissionais da Educação Física, preocupados com o bem estar de seus alunos e atualizados com 

as tendências metodológicas emergentes do período. 
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A formação inicial docente exige o trabalho comprometido com a justiça social, oportunizando 

experiências que promovam aprendizagens da docência articuladas com os Objetivos de 

Aprendizagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) da Unesco. Neste 

sentido, o Licenciar-Química desenvolve um projeto que busca oportunizar a estudantes da 

Licenciatura o desenvolvimento de práticas educativas para a equidade de gênero, buscando 

ampliar seus repertórios pedagógicos e científicos, em forte articulação com a pesquisa acadêmica 

e a extensão universitária. Tais ações formativas são orientadas por referenciais teóricos do campo 

da educação científica, estudos de gênero e ludicidade. Neste trabalho, objetiva-se analisar o 

processo de elaboração de Sequências Didáticas Lúdicas (SDL) tendo como protagonistas quatro 

bolsistas do referido Programa, que iniciaram suas atividades em junho de 2021. A equipe de 

bolsistas é composta por um graduando e três graduandas da Licenciatura em Química, sob 

orientação de uma professora do Curso. Para a elaboração das SDL, as(o) bolsistas realizaram 

leituras e reuniões semanais, incluindo a participação no Grupo de Pesquisa da orientadora. 

Também passaram por um período de contato com os materiais lúdico-educativos produzidos 

pelo Projeto de Extensão Universitária “Meninas e Mulheres nas Ciências” (MMC). Cada 

estudante ficou responsável pelo planejamento de uma SDL com a seguinte estrutura: a) duração 

de cada aula; objetivos didáticos (incluindo os de aprendizagem na perspectiva da EDS); 

conteúdos de ensino; recursos didáticos; desenvolvimento da aula; avaliação; e referências 

adotadas. Foram planejadas quatro SDL, com as seguintes temáticas: i) Nanociência para um 

ensino de Química humanizado (8 aulas); ii) Mulheres da Tabela Periódica (6 aulas); iii) 

Cientistas Brasileiras e o Desenvolvimento da Química (7 aulas); e iv) Cientistas Laureadas com 

o Nobel de Química (8 aulas). As licenciandas e o licenciando enfatizaram o protagonismo de 

mulheres para o desenvolvimento científico da Química ao tratar dos conteúdos curriculares 

abordados na Educação Básica, como no caso do modelo atômico em que destacaram os estudos 

de Marie Curie e Irène Curie. Os materiais lúdico-educativos do MMC (quebra-cabeça, caça-

palavras, jogo da memória) foram contemplados para a abordagem conceitual de modo a 

mobilizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de acordo com a EDS. A 

experiência apontou potencialidades formativas e didáticas, evidenciando o papel da ludicidade e 

da prática educativa para a equidade de gênero em Química. 
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O Projeto de Extensão “Meninas e Mulheres nas Ciências” (MMC) promove a Educação e 

Divulgação Científica, buscando aumentar a visibilidade de mulheres cientistas e estimular o 

interesse do público - em particular, o feminino - pela carreira científica. Uma das atividades do 

Projeto é a produção de materiais lúdico-educativos para serem abordados em práticas educativas 

formais, não formais e informais. Tais materiais evidenciam o protagonismo feminino na 

produção de conhecimento científico, além de abarcar conceitos das diferentes áreas das Ciências. 

Este trabalho analisa o alcance de três séries temáticas do MMC: i) Cientistas do Coronavírus; ii) 

Mulheres do Nobel; e iii) Cientistas Negras Brasileiras. A partir da Análise Documental, os dados 

foram levantados por meio das métricas do Blog do Projeto, onde são publicizados e armazenados 

os materiais, sistematizando os produtos para cada série e o alcance em números de acesso até 

agosto de 2021. As produções tiveram início no final de maio de 2020, com a criação do Blog. A 

série dedicada ao Coronavírus contou com a produção de um Livro de Passatempos, 12 caça-

palavras, uma palavra-cruzada, um jogo da memória, nove quebra-cabeças e quatro desenhos para 

colorir. Sobre as Cientistas Negras Brasileiras foram publicados um Livro de Passatempos, um 

jogo da memória e um quebra-cabeça (nível fácil e difícil). A série dedicada às Mulheres do Nobel 

contou com 58 quebra-cabeças (fácil, difícil e o super difícil para cinco mulheres). O Blog soma 

mais de 65 mil acessos e as métricas indicam mais de 40 países e de 600 cidades acessando os 

conteúdos. As três postagens mais acessadas do Coronavírus foram: Livro de Passatempos (14,6 

mil); Caça-Palavras – Vamos aprender mais sobre o Coronavírus (1,69 mil); e o Jogo da Memória 

(635). Das Cientistas Negras Brasileiras, seus números foram: Livro de Passatempos (5,12 mil); 

Jogo da Memória (1,56 mil); e Quebra-Cabeça (160). Sobre as Mulheres do Nobel, os Quebra-

Cabeças mais acessados foram: Marie Curie (713), Malala Yousafzai (297) e Irène Joliot-Curie 

(223). O público do Blog é majoritariamente feminino, somando 71%, e tem idade predominante 

na faixa entre 18 e 34 anos. As 10 cidades que mais acessaram os conteúdos foram: Curitiba, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Araraquara, São José dos Pinhais, 

Campinas e Salvador. As métricas indicam o grande alcance que os materiais tiveram, sinalizando 

o interesse do público pela temática e pela abordagem lúdica, revelando as potencialidades do 

MMC para a Educação e Divulgação Científica. 
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A participação das mulheres nas carreiras das Ciências Exatas revela que a sub-representação 

feminina envolve processos de exclusão vertical e horizontal, impedindo ou dificultando que as 

cientistas cheguem a cargos de grande prestígio acadêmico. O processo de ascensão profissional 

é mais lento para a maioria das mulheres cientistas que para os homens. Alguns indicadores de 

reconhecimento acadêmico, tais com a Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ) do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que são destinadas a cientistas 

de destaque em suas áreas, revelam que as mulheres representam pequena parcela das pessoas 

contempladas neste segmento. Diante do exposto, esta pesquisa analisa a trajetória da carreira de 

mulheres Bolsistas PQ pelo CNPq, em todo o território nacional, na área de Matemática. A 

pesquisa é de natureza qualitativa e do tipo documental. Os dados foram constituídos a partir das 

informações obtidas na Plataforma Lattes e no Portal da Transparência até dezembro de 2020. 

Foram sistematizados os resultados de busca sobre as instituições em que as cientistas atuam; o 

cargo que ocupavam; suas formações acadêmicas; tempo de carreira desde o Doutorado; região 

onde desenvolvem suas funções; e nível da bolsa PQ. Do total de 325 bolsas ativas para a área de 

Matemática, apenas 28 pertenciam a mulheres, o que representa 9% do total, situação que 

evidencia a exclusão horizontal. Sobre as regiões geográficas, elas encontram-se atuando em 

Instituições de Ensino Superior, majoritariamente, do Sudeste (18 – 64%); seguido do Sul (5 – 

18%) e Centro Oeste (5 – 18%). Em relação à modalidade de Bolsa, a maioria conta com a PQ 2 

(43%), seguidas da 1D (32%), 1B (11%); e 1C e 1A, com 7% cada. Tais dados indicam a exclusão 

vertical. Não há bolsistas na categoria Sênior. No Sul há duas bolsas 1D e três 2; no Centro-Oeste 

há uma bolsa 1A e uma bolsa 1D e três bolsas PQ2. A maior concentração de bolsas se encontra 

no Sudeste, que detém seis bolsas PQ 2, seis 1D; três 1B, duas 1C; e uma 1A. O tempo médio de 

carreira delas, de acordo com o tipo de Bolsa é: 44 anos para 1A, 30 anos para 1B, 27 para IC, 22 

para ID e 15 anos para o nível 2. A cientista com maior tempo de titulação como Doutora (1972), 

ocupa o nível 1A; e há duas bolsistas tituladas em 2012 que estão como PQ 2. Concluímos que a 

ausência de bolsistas PQ no Norte e Nordeste denuncia assimetrias regionais que impactam a 

carreira das cientistas. O baixo índice de mulheres bolsistas PQ na Matemática aponta a 

necessidade de ações e políticas que minimizem as desigualdades de gênero. 
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O programa emergencial de monitoria digital teve como objetivo proporcional ao discente 

participante uma experiência em docência dentro da Universidade, possibilitando-o 

aprimorar/conhecer novas metodologias de ensino e aprendizagem, além de aperfeiçoar 

conhecimentos e habilidades adquiridos nas disciplinas e estágios da graduação em licenciatura. 

Devido ao contexto da pandemia, ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), houve a 

necessidade iminente da implementação do ensino remoto, onde as aulas presenciais foram 

suspensas e passaram a ser ministradas no ambiente virtual, por meio de plataformas e softwares 

que permitiram a realização de atividades e encontros síncronos e assíncronos. Nesse sentido, 

com o intuito de auxiliar uma mediação pedagógica eficiente entre professor/aluno, o papel dos 

monitores no auxílio do preparo de aulas e materiais para os encontros virtuais, bem como no 

atendimento aos discentes, foi fundamental. Na monitoria da disciplina CQ115 (Química 

Quântica, turma N5p) foram utilizadas mídias, como slides, vídeos e softwares interativos, que 

permitiram um melhor entendimento dos conteúdos abordados em aulas ministradas de forma 

síncrona. O material apresentado na monitoria almejou complementar aquele ministrado nas aulas 

assíncronas e, a partir de uma abordagem mais aprofundada de conteúdos que geraram dúvidas 

nos alunos, intensificou o processo de aprendizagem. Foram apresentadas resoluções de 

problemas referentes ao conteúdo de oscilador harmônico, termodinâmica de corpo negro, através 

da dedução das leis de Planck e Rayleght-Jeans, e a apresentação dos procedimentos algébricos 

para a determinação do modelo do átomo de Bohr. Além disso, sob a supervisão do orientador, 

foi apresentado o conteúdo a respeito de “grupos de ponto e simetria molecular”, através de slides 

e um software gratuito, o Chemtube3D, que permitiu a representação das moléculas e seus 

elementos de simetria em projeções tridimensionais. Apesar da novidade do programa de 

monitoria digital e os desafios impostos pelo ensino remoto emergencial, as atividades propostas 

foram implementadas e a melhoria na mediação pedagógica foi alcançada. Quando comparada a 

monitoria presencial, a digital teve desempenho similar, com a vantagem do acesso facilitado dos 

discentes aos monitores a partir de mídias digitais (e-mail, rede social, serviço de mensagens, 

etc.). 
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A Sequência Didática (SD) é uma estratégia de ensino que comporta 3 etapas pedagógicas. A 

Problematização Inicial que estimula e instiga a curiosidade do(a)s estudantes. A Organização do 

Conhecimento expõe, constrói e sistematiza os conteúdos que serão abordados na aula, sendo 

aqui a possível ação do Ensino por Investigação. Por fim, a Aplicação do Conhecimento relaciona 

o conteúdo abordado à aplicabilidades em outras áreas da ciência e sociedade, evidenciando a 

relação do tema com o cotidiano do(a) estudante. O Ensino por Investigação é uma abordagem 

didática que visa tornar o(a) estudante protagonista de seu aprendizado. Nela, o docente deve 

proporcionar a base da questão discutida, introduzir o assunto, deixando disponível os 

instrumentos pelos quais o(a)s estudantes poderão chegar a solução do problema. O trabalho 

busca relatar o desenvolvimento de uma Sequência Didática Investigativa, com o tema "Vírus e 

Vacinas”. A sequência, desenvolvida por integrantes da Residência Pedagógica do curso de 

Ciências Biológicas, foi aplicada no Colégio Estadual Alfredo Parodi, para turmas do 1º Ano do 

Ensino Médio. Houve encontros periódicos para a elaboração de tal sequência sob a orientação 

do coordenador de área e da preceptora. Neles, o trabalho foi analisado e modificado sob sugestão 

do coordenador, preceptor e outros participantes do projeto. A primeira etapa desta SD buscou 

introduzir os conteúdos relacionados aos vírus, vacinas e sua produção, apresentando uma base 

teórica e identificando o conhecimento prévio do(a)s estudantes, de modo que ao final da 

sequência didática possam apresentar os processos que estão ligados à produção de uma vacina 

em uma dinâmica em grupo. Buscou-se utilizar maneiras de tornar a aula mais interativa e, ao 

mesmo tempo, verificar a fixação do conteúdo, utilizando formas alternativas aos métodos 

tradicionais. As aulas foram ministradas em duplas, com utilização de slides e outros materiais de 

apoio. As aulas foram organizadas visando o ensino por investigação, buscando contextualizar o 

conhecimento do que é um vírus, como as viroses podem afetar os humanos, como as vacinas são 

desenvolvidas e qual a importância desse imunizante no período de pandemia. Sendo assim, 

incentiva o(a)s estudantes a possuírem autonomia e protagonismo no processo de aprendizagem, 

formando assim um pensamento crítico e reflexivo, compreendendo a importância do tema 

disposto e relacionando-o com a suas realidades. 
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A ciência é uma construção humana que, por vezes, ultrapassa as próprias delimitações definidas 

pela humanidade, com o potencial de elevar meras curiosidades a grandes descobertas por meio 

da observação e pesquisa. Entretanto, esse potencial é multifacetado. Ainda que o método 

científico - característica marcante da ciência - possibilite feitos incríveis e grandes descobertas, 

ele também favorece, por sua rigidez, o estabelecimento da crença de que a ciência se sobressai 

aos demais conhecimentos e de estigmas sobre o que é a ciência e quem são os(as) cientistas. A 

partir dessa premissa, este trabalho teve como objetivo compreender qual é a visão de ciência e 

dos cientistas que os(as) estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Santa Gemma Galgani 

possuem e, ainda, aproximar a Ciência da realidade de sala de aula e do cotidiano dos educandos. 

Considerando isso, foi realizada uma análise e comparação entre o livro “O que os jovens 

brasileiros pensam da Ciência e da Tecnologia” do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 

Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT), o desempenho da abordagem do 

projeto político-pedagógico (PPP) do colégio e o perfil dos(as) estudantes que compõem o corpo 

discente. Baseando-se em atividades formativas e reuniões realizadas com o grupo do projeto de 

Residência Pedagógica - e considerando ainda o contexto do ensino remoto - foram elaboradas 

propostas de debates e materiais como slides para discutir a temática da ciência com os(as) 

estudantes durante as aulas de Biologia. Alguns dos temas utilizados para a reflexão com os(as) 

discentes do ensino médio foram a produção de vacinas e a pandemia de Covid-19, assuntos que 

possibilitaram dinâmicas enriquecedoras. Espera-se que, por meio dos trabalhos desenvolvidos, 

seja possível a construção de novas percepções e conceitos sobre o que é a ciência e seu papel na 

sociedade, assim como sobre o perfil do(a) cientista brasileiro(a) na atualidade. Almeja-se, ainda, 

a multiplicação de propostas que promovam a desmistificação em torno da atuação em ciência 

dentro de diferentes contextos por meio de reflexões individuais e coletivas. 
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Este trabalho apresenta um conjunto de atividades para o ensino das três Leis de Newton, que está 

sendo desenvolvido com alunos do primeiro ano do Ensino Médio, em um colégio da rede 

estadual em Curitiba, no âmbito do projeto Residência Pedagógica em Física. Na educação o 

Pensamento Computacional veio para contribuir com a adaptação da sala de aula às necessidades 

da sociedade contemporânea. A transformação digital surgida com as novas tecnologias exige que 

os indivíduos estejam cada vez mais aptos a lidar com as ferramentas e linguagens da cultura 

digital. É uma estratégia para o processo de ensino-aprendizagem de programação, envolvendo a 

resolução de problemas com abstração, decomposição de ideias e atitudes. Para desenvolver as 

atividades foi escolhido um jogo de programação “Festa da Dança – Continue Dançando”, 

disponível na plataforma code.org, organização dedicada a expandir o acesso à ciência da 

computação em escolas. O processo de resolução de problemas no Pensamento Computacional 

pode ser alcançado a partir de diferentes competências que podem ser divididas em quatro grupos 

classificados como: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. O 

objetivo desse conjunto de atividades é avaliar a apropriação do conteúdo pelos alunos, e 

investigar se as habilidades promovidas pelo processo de resolução   de problemas foram 

alcançadas. O problema proposto é, através de algoritmos criar diferentes tipos de danças que 

permitam identificar nos movimentos os conceitos e grandezas físicas relacionadas às Leis de 

Newton. A conexão da física com outras disciplinas como matemática, biologia, artes e educação 

física vai estar contida em análises feitas nos movimentos dos dançarinos e manipulação dos 

cenários das danças criadas pelos alunos. As atividades estão divididas em seis etapas: fase de 

aquecimento, em que os alunos aprendem os comandos básicos do jogo, referencial inercial, 

quando uma força diferente de zero atua em um corpo, aceleração, tipos de força e ação e reação. 

Cada etapa pode durar mais de uma aula e a avaliação será feita através da análise dos algoritmos 

produzidos pelos alunos em cada etapa e a participação nas atividades. Espera-se que essa nova 

abordagem do conteúdo utilizando como ferramenta o Pensamento Computacional e o jogo como 

material pedagógico estimule o interesse pelo conteúdo e aumente a participação dos alunos em 

sala de aula, permitindo também verificar a adequação do encaminhamento metodológico 

escolhido ao objetivo, que é a aprendizagem. 
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A disseminação de fake news, por meio de textos que foram compartilhados massivamente nas 

mídias sociais e espalharam a desinformação entre a população, foi um fenômeno que marcou a 

eleição presidencial brasileira de 2018. A presente pesquisa teve como objetivo geral investigar a 

relação entre linguagem, mídia e sociedade nos textos que compõem o ranking das dez notícias 

mais compartilhadas ao longo do primeiro turno da eleição presidencial, apresentado pela Revista 

Exame em outubro de 2018. Para atingir esse fim, por meio de uma pesquisa qualitativa, de caráter 

transdisciplinar, utilizei o modelo tridimensional da análise de discurso crítica para analisar os 

dez textos do ranking, identificando como eles estão estruturados e quais são os processos de 

lexicalização, intertextualidade e interdiscursividade que os permeiam; investiguei também o(s) 

tipo(s) de desordem da informação utilizado(s); por fim, examinei como a ideologia opera nesses 

textos. A análise dos dados ressaltou uma superlexicalização de um ideal nacionalista ligado ao 

então candidato Jair Bolsonaro. Dois campos semântico-discursivos se sobressaíram: a 

representação de Jair Bolsonaro e a de políticos associados ao espectro da esquerda política. 

Bolsonaro é representado ao longo dos textos como o candidato que possui validação das grandes 

massas e que precisa ser defendido de seus opositores. Os políticos do espectro da esquerda são 

representados como inimigos que precisam ser combatidos e que apresentam comportamentos 

moralmente contestáveis. Os textos pesquisados também parecem corroborar que o movimento 

de apoio ao candidato Jair Bolsonaro é complacente com seu discurso neofascista em prol de uma 

ideologia neoliberal/meritocrática, caracterizando os políticos de esquerda como algozes do 

progresso nacionalista. 
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O Projeto de Extensão Ciência e Arte tem como objetivo promover a Educação e a Divulgação 

Científica por meio da Arte, adotando estratégias de comunicação com o público e de formação 

acadêmica que articulam a linguagem artística com a científica. Por conta da pandemia, a equipe 

passou a atuar na produção de conteúdo para mídias sociais (Facebook e Instagram); na realização 

da sexta edição do Sarau Ciência & Arte - em formato virtual (YouTube); e na oferta de cursos, 

oficinas e palestras em modalidade remota. Neste trabalho, analisamos os dados referentes ao 

Sarau e às redes sociais do Projeto, evidenciando o alcance da Divulgação Científica com Arte, 

tomando como fontes de informação as métricas disponíveis em cada uma das mídias. O Sarau 

foi realizado em 04 dezembro de 2020, com chamada pública para cientistas-artistas 

encaminharem seus vídeos-performances que comporiam a programação do evento. Foi 

transmitido pelo YouTube e contou com 23 performances - criadas por 37 pessoas de diferentes 

locais do Brasil (Curitiba/PR; São Paulo/SP; Uberaba/MG; Salvador/BA; Recife/PE, entre outras 

cidades) e foi acompanhado Ao Vivo por pessoas espalhadas pelas cinco regiões geográficas 

brasileiras. O vídeo do Sarau registrou mais de 730 visualizações. Depois da realização do evento, 

algumas apresentações foram adaptadas em publicações para as redes sociais, divulgadas entre 

10 de dezembro de 2020 e 26 de fevereiro de 2021; elas alcançaram 4.904 contas e geraram 531 

engajamentos - soma do número de curtidas, comentários, compartilhamentos e publicações 

salvas - até julho de 2021. No 2º semestre de 2021, a equipe de bolsistas, voluntariado e docentes 

que orientam as atividades, se dedicaram à elaboração de conteúdo, a partir de artes gráficas, com 

versos de poemas e canções em Língua Portuguesa que contivessem temas relacionados às 

Ciências da Natureza - para postagem no Instagram e Facebook, além de compartilhamento de 

outras páginas afins à temática. As postagens priorizam vídeos com interpretação em LIBRAS e 

audiodescrição das imagens. Para cada mídia social, uma estratégia de produção e comunicação 

com o publico foi adotada, ampliando o alcance de diferentes perfis. As postagens atingiram mais 

de 2 mil contas. As atividades oportunizaram a Divulgação Científica com Arte, valorizando 

múltiplas linguagens e a relação entre os campos de conhecimento. 
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MULHERES NAS CIÊNCIAS EXATAS: TRAJETÓRIAS (IM)POSSÍVEIS 
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A participação plena e igualitária das mulheres nas Ciências Exatas ainda apresenta diversos 

obstáculos a serem superados. A invisibilidade, o modelo androcêntrico de carreira, o sexismo, e 

as lógicas excludentes - verticais e horizontais - são alguns dos desafios encontrados pelas 

cientistas. Atualmente, o sucesso acadêmico está atrelado à produção de conhecimento científico 

e a obtenção de bolsas de pesquisas, as quais são majoritariamente destinadas à homens. Neste 

cenário, esta pesquisa tem por objetivo analisar e discutir a desigualdade de gênero nas Ciências 

Exatas, por meio da trajetória de mulheres cientistas da Física que possuem a Bolsa de 

Produtividade em Pesquisa (PQ) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). A pesquisa é de natureza qualitativa e do tipo documental. O levantamento 

e a organização dos dados foram feitos por meio do site do CNPq e da Plataforma Lattes. Foram 

sistematizados os resultados de busca sobre a relação de gênero observada na distribuição das 

Bolsas PQ, nível da bolsa das cientistas, formação acadêmica, produção científica, instituições 

em que atuam e regiões onde desenvolvem suas pesquisas. Do total de 868 pesquisadores(as) com 

bolsas vigentes em dezembro de 2020, apenas 10,3% eram mulheres, evidenciando assim que 

pequena parcela do gênero feminino se encontra neste segmento. Com relação à distribuição das 

bolsas por níveis, a maioria se encontra no patamar PQ 2 (54%), seguido por 1D (17%), 1C (16%), 

1B (8%), 1A (4%) e Sênior (1%). Sobre as regiões geográficas, elas encontram-se atuando 

predominantemente no Sudeste (66%), seguido no Sul (16%), Nordeste (12%), e Norte e Centro 

Oeste com 3% cada. Com relação à formação acadêmica, 64% das mulheres realizaram o 

Mestrado e Doutorado em um período de 7 anos, enquanto 36% entre 8 e 25 anos, o que traz 

reflexões sobre obstáculos encontrados por estas pesquisadoras diante de sua trajetória acadêmica. 

Ainda, 33% do total de bolsistas obteve o título de Doutora fora do país, 18% possuem livre 

docência e 90% fizeram Pós-Doutorado. Com relação à produção científica, a média da produção 

bibliográfica e da formação de recursos humanos de acordo com o nível da Bolsa é: 547 e 8 

(Sênior), 264 e 12 (PQ-1A), 244 e 20 (PQ-1B), 285 e 19 (PQ-1C), 292 e 25 (PQ-1D), 123 e 15 

(PQ-2). Diante disso, concluímos que é necessário analisar as Ciências Exatas pelo viés de gênero, 

evidenciando os mecanismos de exclusão e invisibilidade de mulheres em seus percursos 

acadêmicos e científicos, de modo que ações sejam promovidas em prol da superação das 

desigualdades. 
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Com a pandemia da COVID-19, o grupo PET Farmácia UFPR se viu impossibilitado de 

prosseguir com a organização da Jornada Acadêmica de Farmácia do ano de 2020, que estava 

prevista para ocorrer presencialmente. Esse evento é realizado anualmente em conjunto com o 

Centro Acadêmico da Farmácia, visando criar uma ponte entre estudantes e profissionais 

farmacêuticos das mais diversas áreas, com o intuito de gerar troca de experiências, conselhos, 

sugestões e elucidação de dúvidas. Entendendo a importância dessa troca, nos propusemos a um 

novo desafio: organizar o primeiro ciclo de palestras do PET-Farmácia, um evento totalmente 

online e gratuito, que alcançasse o maior número de estudantes de várias Instituições de Ensino 

Superior (IES). Para isso, o grupo formou uma comissão responsável por organizar o “Ciclo de 

Palestras: Por Dentro do Universo Farmacêutico”. Esta se subdividiu em outras quatro: a 

comissão de Comunicação, responsável por criar a identidade visual do evento, realizar a 

divulgação e realizar o contato com os estudantes; a comissão de Plataformas, encarregada pela 

realização de pesquisas e testes com várias plataformas online, para escolher as mais adequadas 

ao propósito do evento, além de também elucidar dúvidas dos congressistas sobre o acesso e uso 

das mesmas; a comissão de Programação, incumbida de escolher os temas das palestras e entrar 

em contato com possíveis palestrantes, organizando o cronograma do evento; e, por fim, a 

comissão de Recursos Humanos, responsável por elaborar formulários para a validação das 

presenças nas palestras, estabelecer critérios de validação das inscrições e, ao final do evento, 

também ficou encarregado de compilar os dados do formulário de inscrição e de presença para a 

elaboração dos certificados. O evento foi aberto a alunos de diversos cursos e IES, sendo que, 

para receber a certificação, era necessária a participação do congressista em, pelo menos, 75% do 

evento. Ao todo, foram 391 inscritos, dos quais 143 receberam a certificação. Além disso, 

recebemos a participação de 27 profissionais, em 20 palestras e 1 roda de conversa. O sucesso do 

primeiro Ciclo de Palestras pode mostrar ao grupo que é possível realizar uma semana acadêmica 

totalmente online, além de auxiliar diversos estudantes, mesmo neste momento de pandemia. 
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ANATOMIA POKÉMON E QUÍMICA: UMA ESCOLHA LÚDICA 
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Com o lançamento do videogame Pokémon Go em 2016 e o aniversário de 25 anos de lançamento 

da franquia neste ano de 2021, Pokémon se estabelece como um dos produtos mais difundidos e 

conhecidos mundialmente por jovens e adultos. A presença de produtos disponibilizados em 

diversas plataformas (filmes, animes, mangás, jogos, vestuário e colecionáveis) atraem cada vez 

mais pessoas. Este trabalho tem por objetivo mostrar como o imaginário Pokémon pode contribuir 

para a estruturação de uma aula de química, utilizando-se como ferramenta lúdica, a forte 

iconografia que seus personagens possuem, para aumentar a interação nas aulas de química e 

favorecer a compreensão de conceitos. Segundo Chateau (1984), a utilização de elementos 

lúdicos, ao qual se incluem jogos, brinquedos e brincadeiras podem não representar de imediato 

um aprendizado, porém possibilita ao estudante a incorporação de habilidades que o tornem capaz 

de se apropriar de novos conhecimentos, com base nas simulações; Nesse contexto, o livro 

PokeAnatomy, do ilustrador americano Christopher Stoll, se apresenta como uma atrativa opção 

de ferramenta lúdica. Apesar de personagens fictícios, o guia apresenta de forma detalhada as 

características biológicas, comportamentais e anatômicas de pokémon, baseadas em organismos 

reais combinadas com princípios científicos que as regem, possibilitando uma visão 

interdisciplinar em conjunto com a química. Para iniciar a atividade, os estudantes são 

organizados em grupos e realiza-se a escolha das ilustrações de interesse. No caso, o ideal para 

tratar o conteúdo é a seleção de um pokémon que se enquadre no elemento de fogo, como por 

exemplo a linha evolutiva do Charmander, um dos personagens mais conhecidos da franquia. O 

professor pode questionar como seria a produção de fogo desses seres a partir de comparações 

com situações reais e solicitar que sejam registradas as possibilidades levantadas para formar um 

quadro de ideias na lousa. A partir disso, o professor poderá alinhar as informações coletadas com 

o objetivo de apresentar o conteúdo, fornecendo os conhecimentos científicos necessários para a 

compreensão do estudante. Como forma de avaliação, os estudantes podem então escolher uma 

situação do quadro de forma a identificar os elementos necessários para uma reação de combustão, 

esquematizando-os em um triângulo de fogo. Através deste exercício será possível ilustrar o 

conteúdo teórico desenvolvido, facilitando sua fixação e aprendizagem. 
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A banda paranaense Mulamba lançou em 2020 o clipe da música intitulada LAMA, a qual foi 

inspirada numa entrevista de uma moradora de Mariana que relatava como o crime/desastre 

ambiental em Mariana afetou sua vida. Esses impactos eram provenientes do rompimento da 

barragem de Fundão, em Mariana (MG), que afetou centenas de moradias e poluiu milhares de 

metros cúbicos de água com resíduos de minério de ferro. Além disso, foi diagnosticado que 

alguns moradores estavam intoxicados por metais pesados, principalmente por níquel. 

Brumadinho foi outra cidade acometida pelo rompimento de uma barragem, a da Mina Córrego 

do Feijão. A química é uma linguagem de mundo que quando assimilada pode ser utilizada para 

compreender ou explicar fenômenos e aplicações do cotidiano. Dentro desse contexto, foi 

realizada uma intervenção com o objetivo de interpretar uma produção artística e identificar 

conhecimentos da química no cotidiano, explorando conceitos químicos como toxicidade de 

metais pesados e cálculos estequiométricos. Essa intervenção foi realizada em aulas com as 

turmas de segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Júlio Mesquita, localizado 

no bairro do Jardim das Américas, em Curitiba. Elas foram desenvolvidas de forma síncrona na 

plataforma Google Meets com o auxílio de slides (contendo o videoclipe da banda Mulamba e 

fotografias relacionadas aos desastres de Mariana e Brumadinho) e, posteriormente, utilizou-se 

um quiz hospedado no site Quizizz, visando retomar e fixar os principais conceitos apresentados, 

e sanar as dúvidas dos estudantes. Para finalizar, foi criado um questionário hospedado no Google 

Forms, contendo duas questões de múltipla escolha e uma dissertativa. Durante o quiz os 

estudantes se mostraram bastante empolgados e todos que estavam na aula participaram da 

atividade, expondo algumas dúvidas e comentários relacionando química e outros desastres 

ambientais. Infelizmente, apenas cinco estudantes responderam ao questionário, com todos 

acertando as questões de múltipla escolha e somente dois acertando a questão dissertativa. Mesmo 

com poucas respostas ao questionário, os estudantes se mostraram envolvidos e interessados nos 

assuntos tratados durante a intervenção. A principal dificuldade identificada foram os cálculos 

estequiométricos e isso pode ser elucidado com a resposta da pergunta dissertativa. Houve um 

ganho na formação dos residentes ao prepararem e desenvolverem uma atividade que une duas 

áreas bem distintas como a química e a arte. 
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O cenário pandêmico mundial provocou impacto na maneira com a qual a sociedade se comporta, 

e a área de educação se mostrou afetada. A monotonia das aulas realizadas em formato remoto 

somado com a falta de contato entre professores e alunos, principalmente quando comparados 

com o ensino presencial, contribui para tal fato. Com o intuito de buscar diversificar a abordagem 

realizada de modo remoto, estabeleceu-se como alternativa as plataformas digitais para aumentar 

a interação com os estudantes, onde a escolha utilizada se enquadrou no site “WordWall”. Nesse 

quesito, o trabalho apresenta a descrição e análise desse programa para aplicações no ensino de 

ciências. Sendo utilizada em uma atividade com estudantes de primeiro ano de ensino médio na 

disciplina de Química e cm o objetivo de avaliar a participação dos alunos na prática selecionada. 

Levando em conta a situação atual do ensino remoto devido a pandemia da COVID-19, optamos 

pela inserção de uma nova ferramenta pedagógica para proporcionar aos alunos uma atividade 

interativa. Nesse trabalho vamos utilizar o site “WorldWall” que possui layout variado dando ao 

professor uma escolha para personalizar a sua atividade, o site supracitado possui uma quantidade 

limitada de layouts gratuitos e caso o professor pague pela assinatura conseguirá ter acesso a mais 

opções. Dentre as diversas atividade interativas tais como: Quis, caça palavra, combinação, 

verdadeiro e falso e etc... Para esse trabalho escolhemos utilizar o Quis com a turma do primeiro 

ano do ensino médio. A montagem do quis foi elaborada previamente com um total de 10 

perguntas com 4 alternativas que abordavam os seguintes assuntos: substâncias e misturas, 

fenômenos químicos e físicos, estados físicos e suas mudanças, reciclagem e meio ambiente. Os 

alunos foram divididos em 4 grupos, em todos os grupos, observou-se a interação entre eles, onde 

nos grupos 1 a 3, a maior parte dos alunos ligaram suas câmeras e áudios durante a atividade. Em 

contrapartida, o grupo 4 apenas interagiu pelo bate-papo da aula. Considera-se, portanto, o êxito 

na aplicação da atividade pelos comentários dos alunos e da professora, na qual pela primeira vez 

se sentiram em uma sala de aula presencial, devido as interações e conversas. Conclui-se que a 

plataforma é interativa e viável pela opção da gratuidade em numerados layouts, permitindo a 

aplicação do “WordWall” em diferentes assuntos de ciências. 
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Com enfoque na temática de Ciência e Arte, em dezembro de 2020, integrantes do programa de 

Residência Pedagógica (RP) do curso de Química da UFPR aplicaram uma intervenção 

pedagógica com os/as alunos/as de ensino médio do Colégio Estadual Iara Bergmann. A prática 

teve como objetivo abordar a Química por meio da vida e obra de Vincent van Gogh, visando 

responder o problema “A História da Arte é capaz de engajar estudantes na aprendizagem de 

Química?”. A aula foi realizada de forma remota, devido a pandemia de COVID-19, e contou 

com a presença de 15 estudantes, os/as residentes, e o professor preceptor da escola. A 

apresentação se iniciou com trechos do filme “Com Amor, Van Gogh”, por abordagem expositiva 

dialogada, trazendo a atenção dos/as estudantes aos materiais utilizados pelo pintor, como as tintas 

à base de óleo. A partir disso, os/as alunos foram questionados sobre o fato de que as cores das 

pinturas mudaram com o tempo [como identificado pelo grupo REVIGO (Reassessing Vincent 

van Gogh)], e qual a possível explicação científica para o fenômeno. Nesse momento, sem 

resposta dos/as estudantes, foram introduzidos conceitos de oxirredução, bem como as técnicas 

de identificação de compostos usadas pelos/as pesquisadores/as do Museu van Gogh. Ainda que 

com a baixa aderência, houveram importantes momentos de participação e discussões, uma das 

alunas presentes relatou que não tinha interesse pela Química, mas ficou curiosa em saber como 

a matéria seria discutida através da história do pintor holandês. Relatos semelhantes confirmaram 

o interesse dos/as alunos/as acerca da abordagem de Ciência e Arte no Ensino de Química, 

evidenciando seu potencial como prática pedagógica significativa. Desta forma, conclui-se que a 

aplicação da intervenção pedagógica num contexto interdisciplinar entre Ciência e Arte, 

possibilitou o diálogo e o interesse dos/das estudantes, valorizando as relações entre saberes 

culturais distintos, não exclusivos à Química. 
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As práticas socioculturais que constituem a escola estão relacionadas às políticas públicas, à 

história do currículo e à formação de educadoras/res. Nessa perspectiva e compreendendo que a 

escola perpassa por diferentes entradas de pesquisa e extensão. Antonio Frago e Augustín 

Escolano nos chamam a atenção que a criação e uso de manuais e materiais didáticos são 

relevantes para a compreensão do processo de escolarização e de como as disciplinas escolares 

foram e são ensinadas, em especial a partir da cultura local, que é uma demanda social atual. 

Trata-se de um debate necessário para a história das disciplinas na perspectiva de André Chervel 

e para a formação de educadoras/res que pensam e recriam suas práticas escolares. Dessa forma, 

com este projeto temos como objetivo geral cartografar o uso dos manuais e materiais didáticos 

de Geografia e Matemática no município de Matinhos. Objetivo este que se desdobra nos 

objetivos específicos: criar um banco de dados de manuais e materiais didáticos; ofertar cursos 

de extensão acerca da criação e uso de manuais e materiais didáticos para educandas/os das 

licenciaturas e educadoras/res das redes municipais e estaduais de ensino do Litoral do Paraná; 

contribuir com a organização do Laboratório Pedagógico do curso de  Licenciatura em Geografia 

da UFPR-Litoral, por meio da proposta de criação do museu pedagógico de materiais e manuais 

didáticos. Para tanto, a opção metodológica tem como perspectiva a abordagem qualitativa de 

investigação e de ação no contexto educativo. Com base nas temáticas relativas à proposta do 

projeto, construímos coletivamente espaços (virtuais) nos quais realizamos diálogos em grupos 

de estudos, a fim de fundamentar teoricamente a organização de nossas práticas. Até o momento 

da escrita deste resumo, os resultados de nossos estudos e ações passam pelo adensamento de 

nossa formação acadêmica, relativa à prática extensionista e aos objetivos do projeto. Para além 

dessa formação, já foram realizados diálogos com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

do Município de Matinhos, no sentido da consolidação de parcerias voltadas a demandas relativas 

à formação permanente e à criação autoral de materiais didáticos por educadoras/res da rede 

municipal. Portanto, a oferta do projeto de extensão tem a perspectiva de diálogo e de 

aprofundamento das relações entre os educandas/os do Ensino Superior e educadoras/res que já 

atuam na Educação Básica (LDB 9394/2006), como forma de estimular os estudos acerca da 

criação e os usos dos manuais e materiais didáticos nas disciplinas de Geografia e Matemática. 
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No presente trabalho, defende-se o Ensino de Química pautado na descolonização dos saberes e 

no respeito às diferentes matrizes culturais. O objetivo foi valorizar a Química Ancestral Africana 

por meio do diálogo e apresentação de conteúdos relativos à metalurgia e à arte africana. Para 

isso, no âmbito da Residência Pedagógica, subprojeto Química - UFPR, foi realizada uma 

intervenção em uma escola pública, com duração de 40 minutos e aplicada de forma remota para 

turmas do primeiro ano do ensino médio. A aula teve como tema a Metalurgia e Arte Africana, 

em alusão ao Dia da Consciência Negra. No primeiro momento, foi apresentada uma cena do 

filme Pantera Negra, que retratava um museu que possui artefatos de origem africana. Em seguida, 

foram apresentadas questões para os estudantes refletirem sobre a apropriação dos conhecimentos 

africanos pelos povos colonizadores. No segundo momento, os residentes mostraram fotografias 

sobre a Metalurgia e Arte Africana na Arqueologia e, posteriormente, os estudantes foram 

indagados acerca das fontes de cobre e ferro na Natureza, os conhecimentos utilizados pelos 

ferreiros e sua relação com a Química. No terceiro momento, os residentes apresentaram os 

conhecimentos químicos africanos relativos ao tema e, ao final, foi proposta uma atividade no 

Google Forms sobre cientistas negros/as e quais artefatos tecnológicos estão relacionados com o 

fenômeno da oxirredução. Ao todo, cinco estudantes participaram da intervenção. No final da 

aula, eles fizeram questionamentos sobre os processos de oxirredução no cotidiano e o professor 

preceptor participou como mediador ao retomar conhecimentos abordados em outras aulas. Um 

total de 12 estudantes responderam o formulário, pois ele também foi disponibilizado para os 

ausentes. Como respostas, os estudantes citaram os/as cientistas negros/as: Katherine Johnson, 

Alice Bell, Denise Alves Fungaro, entre outros. Os artefatos citados foram: pilha, bateria de carro, 

bateria de celular, panelas. Como considerações finais, compreende-se que o tempo da 

intervenção não foi suficiente para maiores detalhamentos, sendo necessário mais uma aula para 

retomar e discutir as respostas do formulário. Quanto à participação dos estudantes, é possível 

que, em relação ao ensino remoto, o ensino presencial ampliaria as possibilidades de interação 

residentes-preceptor-estudantes e que a intervenção tivesse maior alcance em relação ao número 

de estudantes. Apesar disso, a discussão ao final da aula foi construtiva, permitiu contextualizar 

com exemplos do cotidiano e retomar conteúdos já estudados. 
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O Programa de Educação Tutorial (PET)-Educação Física é composto por discentes do curso de 

educação física da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com tutoria de uma professora 

docente e duas professoras colaboradoras. Este programa tem como objetivo promover e 

mobilizar um processo de formação acadêmica amplo e de qualidade, para isto se estrutura por 

três pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão. Com a temática das Práticas Corporais de Aventura, no 

eixo da extensão, o PET Educação Física UFPR, a partir da docência compartilhada, desenvolve 

atividades com estudantes do ensino fundamental I, crianças entre 5 e 11 anos de idade, em uma 

escola da rede Municipal de Curitiba, esta que, em decorrência da propagação da COVID-19, 

passou seu processo educativo para o modelo de Ensino Remoto Emergencial. Assim, as 

propostas formativas passaram a ser realizadas de forma remota a partir da elaboração de 

atividades complementares impressas e online para atender as demandas das crianças. Diante 

disso, esta escrita tem como objetivo apresentar, por metodologia qualitativa com base em 

documentos e relatos, os produtos construídos no desenvolvimento de materiais didáticos por 

meio das seguintes plataformas online: canva, jigsaw planet e wordwall, de modo igual, 

compartilhar reflexões pertinentes as possibilidades de aprendizagem, tanto das crianças quanto 

dos professores em processo de formação. Neste segmento, destacam-se a elaboração de vídeos 

didáticos e jogos interativos referentes ao Parkour, Esporte Orientação e a Escalada, cujos 

resultados pautaram-se na aproximação das crianças com os professores do PET e especialmente 

a apropriação de conhecimentos sobre os conteúdos com vistas a ampliar o repertório de 

brincadeiras em seus lares, uma vez que as atividades propostas serviram de apoio para que as 

crianças se apropriassem dos espaços residenciais de uma forma lúdica com base nas práticas 

corporais de aventura. Além disso, observou-se a ampliação das estratégias de ensino-

aprendizagem, diferentes possibilidades de ação pedagógica , o aprendizado dos acadêmicos e 

professores com as tecnologias e suas potencialidades. Do mesmo modo, salienta-se a 

preocupação com múltiplas linguagens específicas do universo infantil, como imagens, sons, 

cores, entre outros. Finalmente, conclui-se que o diálogo entre tecnologia e educação é possível, 

como mediação, para potencializar a ação educativa, com centralidade nos estudantes e 

responsabilidade docente na construção. 
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Este trabalho foi realizado no contexto do programa Residência Pedagógica subprojeto Física em 

um Colégio Público de Curitiba/PR, e teve como objetivo a compreensão da força de arrasto e 

sua influência em fenômenos culturais a partir de diferentes metodologias. A proposta de 

sequência didática contou com três aulas planejadas e ministradas em uma turma de primeiro ano 

do Ensino Médio. As metodologias utilizadas incluem referências à cultura dos estudantes, 

interatividade, uso de simulador, problematizações baseadas em experimentação e em cenas de 

filmes. As duas primeiras aulas tiveram como objetivo possibilitar a compreensão da intensidade 

da força de arrasto e suas proporcionalidades, onde algumas situações como ventos na superfície 

de marte, turbulência, aerodinâmica de veículos, limites de velocidade nas estradas e o 

lançamento de projéteis submersos foram discutidas. Além disso, o conhecimento prévio da turma 

foi investigado a partir de uma atividade, que consiste em afirmativas em que o aluno pode dizer 

se são verdadeiras ou falsas e até mesmo se não sabe. A última aula serviu para problematizar um 

experimento que envolve a queda de corpos onde considera-se a força de arrasto. Ele consiste na 

queda de duas caixas de mesmo formato, porém de massas diferentes, onde os alunos foram 

questionados sobre qual cairia primeiro. A definição de velocidade terminal também foi abordada 

para discutir o funcionamento do paraquedas. Posteriormente, aplicou-se um questionário final 

para investigar o conhecimento adquirido pelos alunos. A análise foi feita baseada apenas 

considerando alunos que responderam ambas as atividades, onde a primeira resultou em uma 

média da turma de 37,5% de acerto e 41,6% de alunos que afirmaram que não sabiam. Já a 

segunda atividade resultou em uma média de 55,3% de acerto e 28,8% de alunos que não sabiam. 

Isso indica uma tendência de aprendizagem para alguns alunos, justamente pelo domínio maior 

de conceitos após a sequência. Dessa maneira, pode-se concluir que as atividades contribuíram 

de forma positiva para aprendizagem dos alunos a respeito do conceito de força de arrasto em 

diferentes situações. 
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O “ExataMente - ações educativas e formação de professores em Ciências Exatas” tem sua origem 

em 2014 como experiência extensionista pioneira do campus avançado Jandaia do Sul. Objetiva 

estudar, planejar, criar e desenvolver atividades em Física, Química e Matemática que possam 

contribuir com o interesse, a motivação e o desempenho escolar dos alunas/os nessas áreas; e 

também com o planejamento e a prática de professores/as parceiros/as. Sempre em contato com 

a rede pública de ensino, foram propostas várias ações em sala de aula e atividades de 

popularização científica ao longo desses sete anos. Internamente, a intenção é contribuir para a 

formação dos/as futuros professores de Ciências Exatas, alunos da Licenciatura, possibilitando 

aos estudantes o contato precoce e direto com profissionais da educação e a realidade escolar. Em 

2020, contudo, a pandemia do novo coronavírus inviabilizou a realização das propostas, exigindo 

que a manutenção do trabalho ocorresse de modo online e/ou remota. Algumas ações foram 

encaminhadas, como a realização de um Ciclo de Seminários Virtual sobre o Ensino de Ciências 

e Matemática (com palestras e oficina), o desenvolvimento de vídeos tutoriais para o uso de 

simuladores da plataforma digital PhET (da Universidade de Colorado/EUA) e ações de 

divulgação científica pelas redes sociais (Série DesinFórmula, no Instagram). Estas ações  

mantiveram o grupo de trabalho ativo e atento aos desafios da educação naquele período. O 

ExataMente ainda passou por uma mudança significativa ao fim de 2020, com a necessária 

migração de sua equipe de estudantes para o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), o que impactou o desempenho dos/as alunos/as e das atividades. Atualmente, pois, o 

projeto encontra-se em revisão, resgatando e documentando as ações passadas, enquanto se revisa 

e amadurece uma de suas atividades principais, vigentes no pré-pandemia: o Show da Ciência - 

um conjunto de esquetes teatrais com temáticas científicas experimentais (que se deseja retomar 

como atividade presencial assim que possível). Nesse período, ficou claro que a pandemia limitou 

as possibilidades de interação universidade-escola, mas também que as ações empreendidas vêm, 

sim, contribuindo para a retenção e  a formação dos/as licenciandos/as. Dos 29 estudantes que já 

passaram pelo projeto desde 2014, dez seguem cursando e são sete egressos. Destes últimos, aliás, 

quatro seguiram para a pós-graduação na área de ensino de ciências e serão futuros professores-

pesquisadores. 
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A atividade “Pesquisa Coletiva" faz parte do planejamento anual do Programa de Educação 

Tutorial Litoral Social (UFPR/MEC) e é organizada de acordo com os ciclos da Iniciação 

Científica. O ciclo 2020/2021 teve como objetivo levantar e analisar dados e informações 

relacionados à formação e trajetória socioeconômica e histórico-cultural dos municípios costeiros 

da região sul do Brasil, com ênfase nos aspectos que articulam a relação entre o território e o 

turismo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, que fez uso de bases de dados, tais 

como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (Cidades e SIDRA), Ministério do 

Meio Ambiente e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). No início 

realizou-se revisão bibliográfica dos conceitos relacionados ao uso e ocupação de territórios 

litorâneos e setores do mercado de trabalho. A pesquisa identificou um conjunto de 95 municípios 

pertencentes ao sistema costeiro marinho no sul do Brasil, sendo 07 no Estado do Paraná, 47 no 

Estado do Rio Grande do Sul e 43 localizados no Estado de Santa Catarina. Em suas semelhanças 

nas formas de uso e ocupação do território, os 03 Estados são marcados pela sazonalidade na 

visitação turística, uma vez que os litorais são buscados majoritariamente em períodos quentes e 

de férias. A expansão, crescimento e desenvolvimento dessas regiões caracterizam-se por três 

vetores principais: a urbanização, a industrialização e a exploração turística diretamente 

relacionada ao setor de serviços. Quanto ao recorte espacial da estimativa populacional para o ano 

de 2020, os 95 municípios representam 22,5% da população residente dos três Estados da Região 

Sul e 3,2% da população residente do Brasil. Quanto à participação do Produto Interno Bruto - 

PIB do ano de 2017, esse grupo de municípios representa 24,5% do PIB da Região Sul e 

aproximadamente 4% no PIB total do Brasil. O processo, contudo, apresentou uma fragilidade 

devido à inconsistência encontrada nas bases de dados referente às informações do mercado de 

trabalho (CAGED) do ano de 2020, o que pode promover a superestimação do valor total. A 

compilação e sistematização de dados e informações socioculturais e socioeconômicas podem ser 

operacionalizadas pelo planejamento e gestão dos municípios costeiros por proporcionar um 

panorama local e atual capaz de nortear a administração municipal, uma vez que possuem grande 

relevância ambiental, social, cultural e econômica para o país e principalmente para a região Sul. 
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A atividade Cultura Política, realizada pelo Programa de Educação Tutorial Litoral Social 

(UFPR/MEC) em parceria com o Projeto de Extensão Cultura + Política promoveu, diante do 

contexto atual de pandemia da Covid-19, adaptações dos projetos para o cenário de isolamento 

social. Dentre as diversas atividades realizadas, o eixo INFORMATIVOS obteve destaque, 

passando a ser projetado para as redes e mídias sociais (Facebook e Instagram). O objetivo deste 

projeto é desenvolver o pensamento crítico e fomentar o interesse pelo contexto político e 

legislações, além de estimular o conhecimento de assuntos relacionados ao cenário sociopolítico 

do país, por meio da publicação de sínteses explicativas de notícias que circulam nos meios de 

comunicação. Para consecução dos objetivos os seguintes procedimentos metodológicos foram 

adotados: (i) delimitação e escolha do assunto a ser tratado com busca de artigos jornalísticos 

confiáveis e de renome nacional, além de sites institucionais como portais de transparência; (ii) 

revisão bibliográfica e documental em periódicos científicos e em materiais como a Constituição 

Federal de 1988; (iii) concepção e elaboração de materiais informativos com apelo visual e 

eficácia comunicacional, utilizando-se da plataforma digital  CANVA e (iv) publicização dos 

materiais nas redes sociais. Os materiais informativos alcançaram ao longo de 2020/2021 mais de 

2.900 visualizações (n): “Enem 2020: impactos da COVID” (350); “Independência e harmonia 

entre os poderes” (926); “Princípios da Administração Pública" (639); “Toma lá dá cá: a relação 

com o presidencialismo de coalizão” (69); “A discussão sobre o formato de divulgação dos dados 

sobre a COVID no Brasil” (699); “Você sabe o que são Políticas Públicas?” (54); “As faces do 

controle sobre o Judiciário: caso Mari Ferrer (193)”; “Políticas de Saúde Mental: avanços e 

retrocessos” (132) e “Lazer como direito” (36). Os Informativos contribuem diretamente para a 

formação interna dos integrantes do projeto ao possibilitar o contato, apropriação e 

operacionalização de conceitos do tema através das análises das notícias, da mesma forma que 

amplia as análises e discussões para a comunidade externa. Além dos resultados atuais, pretende-

se usar esses materiais em trabalhos presenciais futuros, em que as notícias jornalísticas atuarão 

como portas de entrada para o diálogo com estudantes da rede pública de ensino, ampliando os 

conhecimentos dos indivíduos sobre o Estado no qual vivem e no qual devem se colocar como 

sujeitos com direitos e obrigações. 
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A disciplina de Metodologia do Trabalho Científico e da Pesquisa objetiva desenvolver e facilitar 

o pensamento científico por meio da apresentação de diretrizes para a realização de tarefas de 

pesquisa, incluindo: a coleta e organização de dados; elaboração e apresentação de diferentes 

conteúdos científicos. No curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná a 

disciplina de metodologia do trabalho científico e da pesquisa é dividida em  STO147 e STO 174, 

com ênfase em introduzir o acadêmico no processo de pesquisa e investigação científica e 

subsidiar a elaboração do projeto de pesquisa, com foco no Trabalho de Conclusão de Curso, 

ofertadas no 1° e  6° período, respectivamente. Tendo em vista as necessidades de adaptação do 

ensino, em virtude da pandemia de COVID-19, as disciplinas foram ofertadas por meio digital. 

Neste sentido, o Programa Emergencial de Monitoria Digital pode proporcionar  apoio aos 

docentes e discentes matriculados, através do auxílio para a realização das aulas/atividades 

virtuais e facilitação da comunicação entre professor-aluno, ainda, o aluno monitor teve 

oportunizado o contato com a docência. Desta forma, as atividades de monitoria das turmas 

STO147 e STO174 tiveram como metodologia:  acompanhamento das aulas síncronas, exigindo 

participação ativa no andamento do conteúdo e nas apresentações de trabalho acadêmicos; 

planejamento e elaboração de uma aula assíncrona, com um tema selecionado pelo monitor; 

correção de 4 atividades com critérios de avaliação instruídos pela docente; e realização de 

atendimentos individuais, mediante busca espontânea dos alunos. Nesse sentido, foram realizados 

um total de 30 atendimentos em ambas as disciplinas, os quais propiciaram aos discentes um 

espaço de orientação individualizado, as principais demandas observadas foram relacionadas à 

compreensão das instruções de realização das atividades (STO147); a elaboração de 

referências\citações (STO147); e a respeito da construção coesa dos assuntos abordados nos 

trabalhos (STO174). Os atendimentos individuais possibilitaram a efetiva resolutividade das 

demandas, levando a entrega de atividades bem elaboradas e um bom índice de aprovação, sendo 

de 100% em STO147 e 90% em STO174. O programa, portanto, proporcionou o desenvolvimento 

e aproveitamento dos alunos de ambas as disciplinas que buscaram consultoria, ressaltando a 

importância de um interlocutor no processo de ensino-aprendizagem, bem como, facilitando o 

trabalho dos professores e fomentando a inserção de alunos na carreira acadêmica. 
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O “Universidade na Escola” faz parte do planejamento anual do PET Litoral Social (UFPR/MEC) 

desde o ano de 2016. Em março de 2020, devido a complicações da pandemia e o distanciamento 

social, foi necessário repensar sua execução e promover adaptações para formato remoto. O 

objetivo desta comunicação é apresentar as principais atividades ligadas a esta extensão, 

realizadas durante o período pandêmico. Com intuito de difundir a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) e apresentar a rotina universitária, a ação dividiu-se em 4 frentes: i) produção de 

conteúdo digital: materiais visuais sobre Enem e Vestibular da UFPR, via hashtags “Se liga no 

Enem” e “Universidade para você”, com o auxílio de softwares como Canva, PowToon e Inshot. 

Durante o ano de 2020 foram realizados 22 postagens, totalizando mais de 3 mil visualizações 

nas redes sociais; ii) realização de lives e rodas de conversa: através de plataformas como Google 

Meet, StreamYard e Facebook, sendo estas: a) roda de conversa “Rotina Universitária: 

Conhecendo os Projetos da UFPR”, com mais de 20 participantes que tiveram conhecimento 

sobre Iniciação Científica e Extensão Universitária da UFPR Litoral; b) webinário “Diferença das 

IES + CineDebate Torre de Marfim”, que contemplou 13 estudantes, abordando temas como as 

diferenças entre Instituições de Ensino Superior; c) Políticas Afirmativas de Acesso e 

Permanência na UFPR I e II, oportunidade na qual foram apresentadas as políticas de isenção, 

cotas e auxílios permanência da UFPR - a primeira realização foi no mês de outubro e a segunda 

em novembro, totalizando mais de 300 visualizações; iii) parceria com INTEGRA UFPR: visa a 

expansão desta atividade de extensão para os demais campi interiorizados da UFPR durante os 

anos de 2021 a 2024, e; iv) processo de simplificação da solicitação de isenção da taxa de inscrição 

do vestibular: em parceria com a direção setorial da UFPR Litoral, foi elaborada uma proposta de 

simplificação do atual processo, o que exigiu estudo do edital em vigência bem como um design 

simulado  do fluxo que delineia a proposta desenvolvida, que visa contemplar para além de 

candidatos que se enquadram na lei 12.799/13 e CadÚnico, estudantes residentes do litoral 

paranaense oriundos da Educação de Jovens e Adultos, indígenas e quilombolas. Diante dos 

desafios para a educação, sobretudo no atual cenário de pandemia, a atividade busca através de 

suas ações, a democratização do ensino superior, seja por meio de socialização de informações 

ou na elaboração de projetos e políticas que atendam estudantes da rede pública de ensino. 
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PET SABERES E A CONSTRUÇÃO DA CARTILHA “A UNIVERSIDADE PARA 

VOCÊ!” 
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Esta comunicação apresenta a experiência do PET Litoral Social (PET LS) no desenvolvimento 

de um material informativo a respeito de ações afirmativas de ingresso e permanência em 

Instituições de Ensino Superior (IES). A ação teve início após uma demanda encaminhada por 

uma egressa do PET LS, que em sua atuação profissional, como assistente social, percebeu a 

indisponibilidade de  materiais sobre ingresso em uma IES pública direcionados para jovens. A 

Cartilha final tem como objetivo aproximar e orientar sobre as Ações Afirmativas, a fim de 

informar os meios para o acesso e as condições de permanência no ensino superior. “A 

Universidade para você!” colabora para o acesso às informações relacionadas ao ingresso e 

permanência e orienta em como usufruir desses direitos. Alguns temas destaque são as cotas, 

ENEM, SISU, isenção da taxa. A concepção da mesma se deu a partir das seguintes etapas: i) 

fundamentação conceitual relativa à estrutura e objetivo final da cartilha; ii) fundamentação 

conceitual e pesquisa documental em documentos disponibilizados por órgãos oficiais que trazem 

informações e dados sobre ações afirmativas; iii) divisão da comissão responsável em grupos de 

trabalho; iv) parceria com Daniela Bianchini, assistente social da Seção de Políticas Afirmativas, 

Assuntos Estudantis e Comunitários (SEPOL) e Etienne Vaccarelli, Técnica em Assuntos 

Educacionais, da Coordenação Acadêmica do Setor Litoral da UFPR. As mesmas ficaram 

responsáveis pela revisão e análise do material, considerando a experiência que possuem a 

respeito das políticas afirmativas de acesso e permanência. A cartilha possui ao todo 21 páginas 

e é dividida entre os capítulos:  i) Introdução; ii) O que são ações Afirmativas?; iii) Quais são as 

ações Afirmativas?; iv) Cotas; v) Enem; vi) Sisu; vii) Prouni; viii) Fies; ix) Isenção; x) 

Permanência e xi) Informações sobre as Políticas Afirmativas. Ao final da cartilha encontram-se 

as redes sociais e email do PET LS, por onde é possível fazer quaisquer comentários ou sugestões. 

Neste momento, está em seus ajustes finais, o próximo passo será ampla distribuição, o que deve 

ser facilitado em razão do formato digital. Pretende-se alcançar  escolas da rede pública do país. 

O desenvolvimento deste material contribuiu com o processo formativo do grupo, assim como 

espera-se  contribuir para a democratização do ensino superior ao aproximar e auxiliar os jovens 

historicamente excluídos do ensino superior das possibilidades de acesso e permanência por meio 

das ações afirmativas. 
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Este é um trabalho vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), por meio do subprojeto PIBID-Matemática, do curso de Matemática da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). O PIBID-Matemática é composto por 24 pibidianos (discentes da 

licenciatura em Matemática), 03 professores preceptores de três colégios da rede estadual de 

Curitiba e 03 professores coordenadores da universidade. Este resumo tem como objetivo relatar 

uma das atividades realizadas no projeto, relativa à Educação Financeira. Tal atividade foi 

aplicada em duas  turmas do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, 

sob a supervisão da professora Neusa Regina Santos. A atividade foi elaborada pelos residentes 

de forma colaborativa. Todo o processo foi baseado no cronograma proposto pela SEED, na 

página do Aula Paraná e, dentro desta perspectiva, o cronograma das aulas consistiu em 2 

encontros síncronos com alunas e alunos juntamente com uma atividade assíncrona, em que foi 

solicitado o preenchimento de um questionário socioeconômico. A intenção da atividade foi 

trabalhar a importância da Educação Financeira na vida das pessoas, possíveis soluções para sair 

de um orçamento deficitário para um superavitário,  planejamento de um orçamento familiar, 

como diferenciar receitas e despesas e, por fim, incentivo aos alunos sobre a possibilidade de 

investimentos para realizar sonhos. Observamos que o envolvimento dos alunos nas aulas 

síncronas foi ativo devido ao fato de que a atividade proposta dava continuidade aos assuntos 

abordados pela professora da disciplina, já a atividade assíncrona precisou ser estendida para mais 

três turmas pelo baixo número de respostas. Inicialmente, supomos que o orçamento das famílias 

fosse deficitário, hipótese que não foi confirmada, o que nos levou a alterar os objetivos da aula 

para englobar possibilidades de investimentos com o valor residual mensal. Com isso, 

compreendemos que o planejamento de uma aula também deve levar em conta resultados 

diferentes daqueles desejados. Ainda é necessário planejar melhor o tempo para que as atividades 

sejam realizadas dentro do período estipulado sem que comprometa o aprendizado. Os resultados 

pedagógicos, até o momento, indicam que, para além de aspectos da Educação Financeira, foi 

possível trabalhar com planilhas eletrônicas, contribuindo para a desejável inclusão digital. 
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O estudo de funções do 1°grau no 1° ano do Ensino Médio tende a ser desafiador em condições 

normais, pois os alunos levam um tempo para compreender a aplicabilidade desse conteúdo. Esse 

quadro foi ainda mais agravado pela pandemia que afastou os alunos do ensino presencial no ano 

anterior e no atual. Os conceitos trabalhados no 9°ano, que serviriam de suporte ao estudo de 

funções, como equações do 1°grau, monômios e polinômios, não foram vistos pelos alunos, 

tornando a compreensão mais desafiadora do que antes. Diante dessa realidade, foi implementado 

o projeto utilizando o Google Planilhas de forma a tentar minimizar os problemas citados.  Dentre 

os principais objetivos desse projeto pode-se citar: a revisão do conteúdo, ver um novo tipo de 

contexto de aplicação das funções, perceber as funções como facilitadora na resolução de 

problemas, introduzir o uso de ferramentas digitais para a criação de tabelas e gráficos de funções, 

visualizar de maneira dinâmica a relação entre a representação em forma de tabela e gráfica de 

uma mesma situação, discutir sobre a importância da interpretação de gráficos e tabelas em nosso 

cotidiano e sua incidência em vestibulares de modo geral e no ENEM – Exame Nacional do 

Ensino Médio, em particular. Para tornar as aulas mais interativas e dinâmicas os slides foram 

descartados, em seu lugar mesas digitalizadoras e apresentações com transmissão de tela. O foco 

inicial foi rever conceitos e definições sobre as funções, para que então se seguissem as análises 

sobre as planilhas com desenvolvimento junto aos alunos, momento em que foram sanadas 

dúvidas sobre conteúdo e software. Desta forma a aplicação dos conceitos tornou-se mais clara à 

medida que cada um aparecia nas planilhas e nos gráficos construídos a partir dos dados. Para 

incentivar a utilização dos softwares, foi elaborado um exercício para resolver extraclasse. Deste, 

e de comentários em classe, ficou nítido o interesse em sair um pouco do padrão e enriquecer o 

currículo com softwares essenciais para o mercado de trabalho: planilhas Google e Excel. Para 

além dos conceitos revisados e apreendidos sobre funções e suas representações algébrica, gráfica 

e em tabelas, destaca-se como um resultado positivo a utilização de ferramentas digitais que 

contribuem com a desejável inclusão digital. 
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Os jogos didáticos (JD) são ferramentas importantes para os processos de ensino e aprendizagem, 

quando o intuito é a formação de estudantes protagonistas da construção de seu conhecimento. 

Assim, os JD têm como objetivo desenvolver cognição, afeição, socialização, motivação e 

criatividade, oferecendo estímulo e ambiente propícios para que uma aprendizagem significativa 

possa ser alcançada de forma facilitada. O presente trabalho busca apresentar jogo didático criado 

e intitulado “Splash” como possível instrumento para abordagem das propriedades físicas e 

químicas da água, bem como aspectos sociais e ambientais relacionados à dinâmica hídrica, 

assunto que tem sido amplamente discutido na atualidade. Tal jogo foi elaborado por integrantes 

da Residência Pedagógica do curso de Ciências Biológicas, com o intuito de ser aplicado 

presencialmente no Colégio Estadual Alfredo Parodi e no Colégio Estadual Padre João Wislinski, 

assim que seja possível o desenvolvimento de atividades presenciais pelo(a)s residentes. O 

público alvo visado são estudantes da faixa etária de 10 a 16 anos, tendo em vista que os conteúdos 

abordados são ministrados durante todo o processo de formação escolar. O jogo poderá ser 

aplicado como forma de revisão dos conteúdos, após a aula expositiva, ou anteriormente a 

exposição dos conteúdos, ficando a critério do(a) docente responsável. É composto por cinco 

peões, dado, tabuleiro, duas cartilhas contendo explicações gerais sobre o tabuleiro e cartas com 

perguntas sobre o tema abordado. Além disso, o material contém folheto com regras e 

direcionamentos ao professor. O jogo didático proposto busca a promoção do alcance de 

aprendizagem significativa de forma a instigar a curiosidade do estudante para demais assuntos 

relacionados à temática. Para a análise da efetividade, o(a)s estudantes deverão fazer uma 

avaliação quanto ao próprio desempenho (auto avaliação) e o desempenho do(a)s colegas no jogo 

(avaliação em grupo). Ainda deverão apresentar um feedback do jogo, apontando correções e 

melhorias, se necessário. Em conclusão, a aplicação de recursos didáticos fundamentados e 

contextualizados com a temática possibilitam a complementação, fixação dos conteúdos, debate 

transdisciplinar e o protagonismo, uma vez que o conhecimento é construído pela investigação e 

participação ativa do(a)s estudantes. 
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No dia 27 de maio foi realizada a oficina intitulada "Café Cultural” com os estudantes dos 

segundos anos do ensino médio do Colégio Estadual Santa Felicidade (SAFEL) como atividade 

do Programa Residência Pedagógica de Sociologia da UFPR. Os encontros ocorreram de forma 

remota pela plataforma Google Meet, contando com a coordenação conjunta dos bolsistas e a 

preceptora Carla Lamara. O objetivo do presente trabalho é relatar a experiência de construir uma 

atividade coletiva nesses tempos de Pandemia, tendo em vista as limitações e possibilidades 

proporcionadas pelo ensino remoto, tal como refletir sobre a utilização da alimentação como uma 

forma de ilustrar a dinâmica das diferentes culturas, auxiliando o desenvolvimento de um senso 

investigativo e antropológico nos alunos. A ideia do café cultural consistiu em cada estudante 

preparar e apresentar uma comida típica, com o objetivo de pensar a diversidade e a identidade 

cultural do Brasil e de outros países, bem como exercitar o olhar sociológico e antropológico ao 

resgatar a historicidade das tradições culinárias e analisar como se deram as ressignificações das 

receitas a partir do costume de cada família. Como forma de nortear a atividade, foram propostas 

algumas questões que auxiliassem os alunos na reflexão sobre os alimentos que escolheram 

preparar, e com isso objetivou-se trabalhar conceitos antropológicos como a alteridade, 

etnocentrismo e diversidade cultural. Na presente atividade, os estudantes foram orientados a 

escolherem alimentos que fizessem parte de seu cotidiano, ou que remetessem a alguma tradição 

familiar, como estratégia para que os alunos refletissem sobre os significados que constituem o 

alimento que prepararam. O resultado da proposta da atividade foi positivo e convergiu com as 

nossas intenções iniciais, os estudantes escolheram uma variedade de pratos conhecidos no Brasil 

e no mundo, e observou-se também a facilidade que os alunos tiveram em realizar o trabalho de 

acordo com o que foi solicitado, tal como as reflexões que surgiram durante o encontro, 

explorando as diferenças culturais dentro e fora do país através do alimento. Por fim, produzimos 

um documento compartilhando as receitas realizadas por todos. 
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A aula intitulada “Cine Sociológico” foi desenvolvida pelo grupo de bolsistas da Residência 

Pedagógica - Sociologia (UFPR), residentes no Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira, sob 

orientação da professora Camila Maia e coordenação do professor da UFPR Alexandro Trindade. 

No contexto da pandemia e da experiência do ensino remoto, não pudemos atender 

presencialmente às aulas do colégio, restringindo, mas ao mesmo tempo criando novas 

possibilidades de atuação. Dessa forma, o “Cine Sociológico” foi pensado como atividade 

extraclasse, na qual conceitos e categorias sociológicas foram abordados através de séries e 

filmes, utilizando tecnologias e linguagens com as quais os estudantes têm contato. Para a 

primeira sessão, realizada no dia 21/06/2021, foi escolhido um episódio da série “Todo Mundo 

Odeia o Chris” (2003-2005). Esta retrata o cotidiano de um jovem negro num bairro pobre de 

Nova Iorque e suas experiências com o racismo. Fundamentando teoricamente a exposição, 

utilizamos os conceitos de estereótipo e estigma, tal como desenvolvidos pelo antropólogo 

canadense Erving Goffman. A segunda aula do “Cine Sociológico” trabalhou com o episódio 

“Queda Livre” (2015) da série estadunidense “Black Mirror” (2015). Neste caso, trouxemos o 

conceito de Indústria Cultural e problematizações sobre o efeito das redes sociais no nosso 

cotidiano. O recurso audiovisual é uma ferramenta que permite a demonstração e apresentação de 

categorias, teorias e conceitos sociológicos abstratos, e a análise de situações cotidianas exercita 

o estranhamento das construções sociais estabelecidas. Por esse motivo buscamos sempre por 

filmes ou episódios de séries que sejam mais populares entre os alunos, como uma maneira de 

aproximar mais as discussões sociológicas e estimular o pensamento crítico dos estudantes. O 

desenvolvimento da aula se deu de forma online. Nosso grupo de bolsistas iniciou com pequenas 

apresentações acerca dos conceitos sociológicos tematizados, de forma que os alunos 

condicionaram seu olhar para tais questões. Em seguida, assistimos aos episódios junto com os 

estudantes e, terminando, abrimos para questões e debate acerca das diversas situações colocadas 

nas séries. Os resultados têm sido muito positivos. Os alunos se envolveram com a atividade, 

fizeram sugestões de episódios e filmes que gostariam de analisar no futuro. Em relação à 

formação dos bolsistas residentes, conseguimos trabalhar outro método de aula e realizar uma 

aplicação de conceitos sociológicos de uma maneira simples e provocante à percepção e 

“imaginação sociológica” dos estudantes. 
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Sabe-se que os conteúdos curriculares de física, em diferentes níveis de ensino, no Brasil, tendem 

a serem abordados de forma mecânica e matemática, o que torna as aulas maçantes e 

desmotivadoras, contribuindo para a mitologia da disciplina de Física como monstro de sete 

cabeças. Esse quadro contradiz os documentos oficiais, como por exemplo, as DCE/PR nas quais 

orientam um ensino de física com ações que propiciem a superação de obstáculos conceituais, 

cuja construção seja obtida a partir da relação entre o conhecimento científico e conhecimento 

prévio dos alunos. Na tentativa de propiciar ações dessa natureza e entender os motivos da 

existência de uma dificuldade maior dos discentes ao estudar física, este trabalho utiliza 

ferramentas e métodos alternativos para abordar o ensino dos conteúdos de gravitação e de Leis 

de Kepler, orientados na ludicidade. Fundamentados pela abordagem temática de Paulo Freire, 

busca-se a criação de situações problematizadoras que possibilitem uma educação libertadora, 

sintetizada por Delizoicov, Angotti e Pernambuco nos três momentos pedagógicos, além das 

pesquisas de Ferreira e Raboni (p.86, 2013), iniciou-se a aplicação de duas sequências didáticas. 

Na primeira utilizou-se do cinema como objeto e catalisador da dinamização das aulas, foi 

aplicado questionários antes e após à exibição do filme para analisar o impacto e a resposta dos 

estudantes à metodologia, além de escolher o filme Gravidade (2013), que engloba conteúdos de 

física de todo o ensino médio, e, também demonstra que os famosos blockbusters também podem 

ser utilizados para estimular o aprendizado. Já na segunda utilizou como objeto de ensino o 

conteúdo de gravitação e leis de Kepler a partir de história da física, com o objetivo final da 

criação de uma HQ. Em segunda instância, essas abordagens foram associadas em um só plano 

de aula, com cada etapa contribuindo para um dos três momentos pedagógicos. A participação 

lúdica e ativa dos discente juntamente com a aplicação de filmes e questionários, permite verificar 

o lugar e a efetividade dessas ferramentas no meio de ensino, esta participação alinhada com os 

três momentos pedagógicos auxilia no processo ensino-aprendizagem dos alunos a partir da 

problematização dos conteúdos que ele relaciona a situações de seu cotidiano. Apesar da amostra 

ser retirada de apenas um colégio, o número significativo de turmas nas quais esse projeto foi 

desenvolvido ajuda a prover uma amostra capaz de sustentar análises e conclusões que podem 

auxiliar qualquer educador que considere a utilização desses meios em sala de aula. 
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EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO MUNDO VIRTUAL: A DISTÂNCIA DA 

PROXIMIDADE 
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Apresentamos aqui um relato sobre a experiência dos/as residentes do programa Residência 

Pedagógica – Sociologia, cuja equipe subscreve esse resumo, nas participações e intervenções 

realizadas durante as aulas no Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira, sob orientação da 

professora Camila Maia e coordenação do professor Alexandro Trindade da UFPR. 

Acompanhamos as aulas com turmas do 1o e do 2o ano do ensino médio, buscando compreender 

como esse o novo contexto pedagógico, marcado pelo ensino remoto, envolve diferentemente 

professores e estudantes. Apesar do estranhamento inicial com essa nova realidade, buscamos 

lecionar algumas aulas em conjunto com a professora supervisora, como forma de desenvolver 

habilidades docentes para atuar no ensino remoto. A situação atual do ensino brasileiro é algo 

inusitado, os efeitos da pandemia do Covid-19 e da implementação, sem maiores planejamentos, 

da modalidade remota, deixaram escolas, professores e alunos jogados à própria sorte. Com os 

futuros professores dos cursos de graduação não foi diferente. Ao nos depararmos com essa nova 

realidade é necessário que repensemos a prática docente como um todo. A nova formatação da 

“sala de aula”, agora um espaço virtual, em conjunto com a transformação dos referenciais 

pedagógicos e modelos educacionais do ensino médio levam a desafios novos. Nesse trabalho 

pretendemos abordar alguns desses desafios e oferecer a perspectiva de como é possível pensar 

em uma formação docente nos contextos atuais. A desigualdade social, e a falta de acesso às 

tecnologias de informação e comunicação, demonstraram nestes dois últimos anos a base, repleta 

de rachaduras profundas, em que o ensino público se sustenta. Além das experiências que tivemos 

durante o funcionamento do programa Residência Pedagógica, iremos relatar também as 

experiências dos bolsistas que tiveram maior experiência no período da pandemia, lecionando 

como professores PSS no Estado do Paraná, para compreendermos como foi a implementação, às 

pressas, da modalidade remota de ensino. 
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O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO COLETIVO “MUNDOS DO TRABALHO” 
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Para o ano de 2020, o projeto de pesquisa coletiva do grupo PET História UFPR norteou-se pelo 

conceito de “Mundos do Trabalho”, que engloba não apenas o mercado de trabalho, mas também 

processos sociais, materiais e culturais associados ao labor e seus respectivos movimentos sociais, 

em especial tendo em consideração o espaço latinoamericano. O projeto desenvolveu-se com a 

divisão interna do grupo em equipes menores, sendo cada uma delas responsável pelo andamento 

da pesquisa a respeito de um recorte temático específico relacionado aos Mundos do Trabalho, 

como gênero, economia ou literatura. Assim, ao longo de 2020 e início de 2021, estudando a 

bibliografia sobre o assunto, realizando leituras dirigidas em grupo e recorrendo a fontes 

históricas que fornecessem diferentes perspectivas sobre a temática, produzimos e divulgamos 

em nossas redes sociais resultados preliminares de pesquisa que abordam diversos aspectos da 

história do trabalho e de trabalhadores/as no Brasil e América Latina. Todas as equipes colocaram 

resultados preliminares para avaliação e revisão do tutor e dos demais integrantes do grupo PET. 

Das pesquisas, três foram artigos e cinco foram propostas de planos de aula, totalizando oito 

resultados de pesquisa que contemplaram os seguintes assuntos: 1) A trajetória de Carolina Maria 

de Jesus pelas páginas da imprensa: uma análise sobre trabalho, violências sistêmicas, escrita de 

denúncia e memória (artigo); 2) Entre disputas, saúde e propaganda: uma análise das mobilizações 

operárias e da narrativa varguista sobre a concessão de direitos (plano de aula); 3) As mulheres 

nas fábricas curitibanas: análises de relatos orais e fotografias sobre o trabalho de mulheres nas 

fábricas de Curitiba dos anos de 1940 (plano de aula); 4) “Fazer crescer o bolo para depois 

dividir”: a inflação, o Plano Real e seus efeitos na distribuição de renda no Brasil (plano de aula); 

5) As Ligas Camponesas e a Vida Severina (plano de aula); 6) A representação da realidade 

peruana na ficção de César Vallejo: uma análise do trabalho indígena em El tungsteno (artigo); 

7) Vida e Arte de Patrícia Galvão: uma análise de gênero, raça e classe na literatura militante de 

Parque Industrial (artigo); e 8) Escravizados e Abolicionistas: as narrativas de Maria Firmina dos 

Reis (plano de aula). 
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PROJETO DE PESQUISA: Educação Quilombola no estado do Paraná: Desafio ao saber 

intercultural Plano de Trabalho: EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA NO COLÉGIO 

MUNICIPAL DO CAMPO AUGUSTO PIRES DE PAULA                                         RESUMO 

A luta educacional é também territorial, as comunidades remanescentes de Quilombo 

movimentam consigo práticas culturais, espirituais, orais e coletivas. O território conflui e se 

constitui na salvaguarda de resistências históricas, levando a compreender que o local do ser é 

componente indispensável à Educação Escolar Quilombola. Uma modalidade que enfrenta 

rejeição por parte do sistema de ensino formal, buscando dialogar e adequar os costumes e 

tradições às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. A resolução 

CNE/CEB n° 08/2012 garante o direito a consulta, valorização e mobilização de saberes das 

comunidades Quilombolas. O foco do projeto visa compreender como a escola pode contribuir 

para o fortalecimento da identidade quilombola e manutenção do território da escola Augusto 

Pires de Paula, localizada em Campo Largo - PR, que atende estudantes quilombolas oriundos do 

Quilombo Palmital dos Pretos. Identificamos estratégias e denúncias de silenciamentos refletindo 

direta e indiretamente no não reconhecimento do território. Para a realização da pesquisa foi 

utilizado meus conhecimentos e saberes junto às experiências de campo e de vida, com o uso de 

referências teóricos e metodológicos busquei incorporar aos conhecimentos escolares a 

interculturalidade de saberes gravada em seu solo de memórias, adentrando o chão de sala de aula 

como forma de garantir a inclusão e o direito a uma educação diferenciada que assegure seus 

costumes e pertencimento.Palavra-chave: Território; Cultura; Educação; Quilombo; 

Interculturalidade 
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OFICINAS DE REDAÇÃO PARA O ENSINO MÉDIO A PARTIR DE CONTEÚDOS 

SOCIOLÓGICOS: REFLEXÕES DO SUBPROJETO SOCIOLOGIA DO PROGRAMA 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UFPR 
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Entre os dias 7 de junho e 5 de julho de 2021, de maneira virtual, os residentes do subprojeto 

Sociologia do Programa Residência Pedagógica da UFPR, vinculados à equipe da Professora 

Carla Lamara do Colégio Estadual Santa Felicidade de Curitiba, realizaram oficinas de redação 

para o ENEM a partir de conteúdos sociológicos com foco em estudantes dos terceiros anos. O 

objetivo deste trabalho é relatar o processo pedagógico destas oficinas e oferecer reflexões sobre 

o emprego do conhecimento das Ciências Sociais na construção de textos argumentativos, bem 

como no uso destes para o próprio ensino das Ciências Sociais. A oficina, de caráter voluntário e 

não avaliativo, foi dividida em três encontros realizados no contraturno das turmas, no período 

noturno, e foi chamada de “Sociologia na prática: oficina de redação para o ENEM”. A 

metodologia empregada se deu no relato e análise dos encontros ocorridos, considerando 

brevemente: os objetivos, os autores e conceitos referenciados e os métodos didáticos. Assim, no 

primeiro encontro, de caráter introdutório, apresentou-se o formato de redação exigida pelo exame 

e, como proposta de redação, foi discutida a cultura do cancelamento, agenciando os conceitos de 

“modernidade líquida”, do sociólogo Zygmunt Bauman, as noções de comportamento social e 

individual e, por fim, o conceito de “violência simbólica” de Pierre Bourdieu. Para esse encontro 

foi elaborada uma pequena apostila aglutinando a estrutura de uma dissertação argumentativa 

para consulta posterior dos alunos. No segundo encontro, a categoria Cultura foi discutida a partir 

dos conceitos de Alteridade, Diversidade, Choque cultural e Etnocentrismo, referenciando-se pela 

obra de Roque de Laraya. Assim sendo, o objetivo do encontro foi apresentar e discutir os 

conceitos sociológicos para a construção de linhas argumentativas úteis para diferentes propostas 

de redação. No terceiro encontro da oficina, as noções de “globalização”, “desigualdades sociais” 

e “xenofobia” foram trabalhadas procurando enriquecer os argumentos direcionados ao exame. 

Ainda, exemplos positivos e negativos de redações foram trazidos com o propósito de reiterar o 

formato das propostas de redação. Por fim, ainda que de forma remota, os estudantes foram 

participativos em todos os encontros, mostrando-se atentos e interessados nas temáticas 

propostas. No entanto, cabe destacar a baixa adesão às oficinas, com o máximo de onze estudantes 

no primeiro encontro e cinco no último. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONTINUIDADE DO PROJETO “SEM FRONTEIRAS: 

AÇÕES PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA IDOSOS” DURANTE A 

PANDEMIA. 
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O presente trabalho tem por finalidade relatar por meio das experiências vivenciadas nas aulas do 

Projeto: “SEM FRONTEIRAS: AÇÕES PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA 

IDOSOS” (PSF), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a importância do projeto para os 

idosos. Este estudo possui um caráter descritivo com características de um relato de experiência, 

foi desenvolvido a partir das observações, intervenções e relatos espontâneos dos idosos nas aulas 

do projeto durante o período de pandemia da COVID-19, nos anos de 2020 e 2021. Devido a 

anunciação por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) que o mundo estava 

enfrentando uma pandemia, a forma com que as aulas aconteciam teve que ser reformulada. 

Presencialmente os encontros ocorriam todas as terças e quintas em duas turmas distintas de 

turnos diferentes. Contudo, as aulas foram suspensas de meados de março até junho de 2020, e 

desde o mês de julho de 2020 até o momento foram retomadas, mas de forma remota. A proposta 

do projeto apresenta uma abordagem socioeducacional, que tem como objetivo contribuir para a 

atualização cultural do idoso, a sua auto realização e participação na vida em sociedade de forma 

positiva, autônoma, independente e responsável. Estudos mostraram que os idosos diminuíram o 

nível de atividade física, principalmente as atividades leves, e se verificou o aumento do tempo 

em comportamento sedentário durante a pandemia (BROWNE; MACÊDO et al., 2020). Com a 

pandemia, tornou-se necessário o recolhimento domiciliar, a autonomia e liberdade dos 

indivíduos ficaram limitadas, principalmente para os idosos que inicialmente estava apontado 

como grupo de risco para o coronavírus. As aulas síncronas foram importantes como um meio de 

integrar os alunos com pessoas de fora do seu círculo familiar, sem que tivesse o risco de infecção 

pelo vírus da COVID-19. O exercício físico para os idosos é um meio de promoção da saúde e 

qualidade de vida, para esse público é um dos principais agentes de prevenção de doenças 

(MATSUDO; MATSUDO et al., 2001). Durante as aulas, são feitas atividades de socialização 

com os idosos, onde objetivamos saber da vida deles, como estão de saúde, nesse momento eles 

sempre comentam que esperam ansiosamente pela terça-feira e quinta-feira para as aulas do 

projeto. Com isso, foi possível notar a importância da continuidade do projeto durante a pandemia 

para os idosos, visto que além da manutenção da sua saúde e prevenção de doenças, promove a 

socialização com outros indivíduos fora do seu círculo familiar, resgatando a autonomia e a auto 

realização de estar ativo. 
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Tendo como objetivo principal aproximar os estudantes do ensino médio à universidade pública, 

pretendemos realizar este projeto com os alunos das turmas de magistério integrado ao Ensino 

Médio do Instituto Estadual de Educação Professor Erasmo Pilotto, como atividade do programa 

de Residência Pedagógica em Sociologia, da Universidade Federal do Paraná. Em um primeiro 

encontro com as alunas, foram apresentadas as modalidades e políticas públicas de ingresso 

(SISU, PROUNI e FIES) ao ensino superior, principalmente no Paraná, com maior foco na UFPR, 

por ser onde as residentes estudam. A partir do diálogo com as alunas, tornou-se possível abrir 

um debate sobre a atual conjuntura do Ensino Superior, e os problemas e potencialidades da 

universidade pública, bem como organizar mais encontros, os quais deram origem a esta proposta 

pedagógica. Assim, além de apresentar informações e discutir ideais, o projeto objetiva também 

aproximar a universidade pública dos alunos do ensino básico público do Paraná, na intenção de 

desmistificar a noção de que esses espaços não lhes pertencem e demonstrar a importância dessas 

instituições para a ciência, a educação, a saúde e para a sociedade em geral. Os encontros serão 

realizados de forma remota, por conta da pandemia do COVID-19 e dividem-se em três principais 

frentes: (1) apresentação das formas de ingresso e políticas públicas de cotas afirmativas, (2) 

debate sobre a realidade e as potencialidades da universalidade pública no atual cenário brasileiro, 

bem como de sua importância e (3) aulas com foco nos vestibulares e ENEM, principalmente de 

redação e sociologia. Pretendemos discutir nesta proposta pedagógica as potencialidades que 

programas como o Residência Pedagógica têm na formação dos/as licenciandos/as e no incentivo 

do ingresso na universidade pública aos alunos do ensino médio, bem como retratar as narrativas 

dos jovens acerca deste tema. 
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A maior parte dos docentes universitários carece de formação pedagógica de origem, possui pouca 

experiência de ensino e se autoriza a lecionar a partir do conhecimento estritamente teórico. A 

realidade da prática de ensino, contudo, impõe desafios de ordem ética, política, pedagógica e 

metodológica. Mesmo entre docentes bem formados, ou aqueles que buscam complementar seu 

repertório durante a trajetória, é mediante as contingências específicas de cada contexto, área, 

curso e currículo que os saberes e a identidade docente são forjados. O Coletivo de Apoio à 

Formação e à Experiência Docente, ou seu acrônimo, CAFE.doc, é um projeto de extensão que 

parte desse entendimento para construir uma oportunidade institucionalizada para o 

desenvolvimento profissional, em uma perspectiva coletiva e autônoma, baseada na partilha de 

vivências e reflexão. Concebido a partir de experiências cotidianas informais (o tradicional 

cafezinho da copa), o CAFE.doc reúne, desde 2020, docentes e técnicos do campus avançado 

Jandaia do Sul em encontros (remotos, no contexto atual) para discutir o ensino não como técnica, 

mas como prática ética, social, intelectual e humana. As reuniões evitam o fechamento de pautas, 

hierarquias ou arbitrariedades, e funcionam com a palavra livre e a manifestação aberta entre os 

participantes, por vezes com a apresentação de algum material, durante pouco mais de uma hora. 

Ao fim de cada encontro são registradas as principais questões, de modo que possam reiterar sua 

repercussão nos próximos encontros. Em 2020, por ocasião da pandemia, o projeto acabou por 

constituir uma espécie de rede de apoio e de infraestrutura psicológica. Para um dos participantes, 

o CAFE.doc representou um “espaço de partilha, desabafo e amparo” e as reuniões “motivaram 

a perseverar e seguir lecionando no mais alto nível possível, dentro das nossas limitações técnicas 

e mentais impostas pelo período”. Em 2021, a retomada do projeto trouxe a importância da troca 

de experiências entre novos docentes, profissionais que passaram a integrar o quadro do campus 

e os colegas mais experientes, valorizando o sentido do diálogo e da partilha de saberes e práticas 

como forma de acolhimento e experiência formativa. E mesmo que a mobilização dos 

participantes permaneça um desafio, após doze encontros o CAFE.doc tem se mostrado capaz de 

contribuir para valorizar a identidade docente, despertar interesses pelas ciências da educação e 

integrar esses saberes à ação – reduzindo as tensões decorrentes de uma prática docente iniciante, 

inexperiente, isolada, técnica ou, mesmo, auto-suficiente. 
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Esse projeto surgiu a partir da experiência de duas bolsistas do Programa Residência Pedagógica 

com relação aos seus corpos e como a sociedade no geral as veem, tendo corpos fora dos padrões 

de beleza cristalizados no imaginário coletivo. O projeto foi proposto aos estudantes da Formação 

de Docentes do Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto a partir do engajamento 

dos estudantes  em discutir esse assunto, e foi desenvolvido para o programa Residência 

Pedagógica em Sociologia, da Universidade Federal do Paraná. Decidimos executar esse projeto 

em parceria com o curso de Psicologia da UFPR para que pudéssemos dar todo o suporte 

psicológico possível, caso fosse necessário aos estudantes que participaram do projeto. A intenção 

dessa proposta foi levar aos estudantes discussões sobre autoaceitação, a influência que as mídias 

sociais exercem sobre os nossos corpos, as noções de preconceitos e a busca incansável pelo corpo 

perfeito. Para isso realizamos oficinas no contraturno que se dividiram em cinco encontros que 

aconteceram de forma remota, por conta da pandemia causada pelo novo Coronavírus. Nossa 

intenção ao debater  sobre esse relato é a de entender as oportunidades que se abrem nas escolas 

através do Programa Residência Pedagógica para discutir temas que vão além do conteúdo escolar 

e que permeiam a vida cotidiana dos estudantes.  Nesse sentido, busca-se também explorar e 

refletir acerca de áreas da sociologia tais como a “sociologia das emoções” e a “sociologia da 

experiência”, bem como lançar mão de metodologias como a “autoetnografia”, “história oral”, 

relatos de experiência, dentre outras. Prevê-se, ainda, a realização de oficinas pedagógicas e a 

construção de materiais didáticos que possam ser apresentados em espaços acadêmicos e outras 

escolas de ensino médio. Corrigir "e foi desenvolvida para" para "e foi desenvolvido"; "auto 

aceitação" para "autoaceitação". 
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IMPACTOS E MUDANÇAS DO PRESENCIAL PARA O REMOTO NO PROJETO: 

“SEM FRONTEIRAS: AÇÕES PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA 

IDOSOS”. 

Nº: 202110346 

Autor(es): Ariane Cristine da Silva de Lima, Guilherme Lopes Damaso de Oliveira, Rafael dos 

Santos Ignacio, Rosecler Vendruscolo, William Aparecido da Silva 

Orientador(es): Leticia Godoy 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Idosos, Impactos, Pandemia 

 

Como sabemos, em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) classificou o 

vírus COVID-19 como uma pandemia. Portanto, o Projeto: “SEM FRONTEIRAS: AÇÕES 

PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA IDOSOS (PSF)”, que presencialmente 

ocorria todas as terças e quintas em duas turmas distintas com horários das 9h às 11h e das 14h 

às 16h, tiveram seus encontros suspensos. Neste estudo, temos como objetivo relatar quais foram 

os impactos ocasionados pela mudança para as aulas onlines na participação dos adultos maduros 

e idosos. Trata-se de um relato de experiência vivida no PSF durante o ano de 2020/2021, 

portanto, abordaremos com ênfase a turma da manhã, que no período regular, em média, 

contávamos com 30 a 40 participantes da comunidade. Dito isso, tivemos a tarefa de nos 

adaptarmos, e após reuniões com o grupo e conversas com os adultos maduros e idosos,  

percebemos que para alguns, não seria possível a presença online, que foram justificadas em 

declamações de que, não tinham interesse em participar, porque precisavam cuidar de netos, visto 

que os pais estavam em home office, e outros motivos particulares. Apesar de tudo, iniciamos as 

aulas onlines de forma síncrona que ocorreriam no mesmo horário das presenciais, na plataforma 

Jitsi meet. Segundo Paulino e Vendruscolo (2021), nesse período remoto, na turma referida, 

tínhamos uma média de 20 alunos participando regularmente, que em sua maioria eram mulheres 

(55%), com média de 70 anos, e majoritariamente, um público aposentado. Logo na mudança 

para o esquema de aulas onlines síncronas percebemos que o número de alunos, se reduziu à 

metade, isso presencialmente teria seus pontos positivos, como por exemplo, teríamos como dar 

atenção individual para cada aluno. Porém, em formato remoto, raramente acontece, e na maioria 

das vezes é pelo fato de que alguns idosos têm dificuldades com o posicionamento da câmera, e 

os professores não podem intervir nos exercícios, além de orientar um autocuidado na prática. 

Portanto, para resolver essa questão, aos poucos temos instruído os alunos a tentarem essa 

manipulação mais consciente da câmera, para que possamos avaliar com mais clareza alguns 

exercícios, e corrigi-los caso haja algum risco envolvido na prática. Por fim, consideramos mesmo 

que o número de alunos tenha diminuído, e ainda encontremos dificuldades no domínio da 

tecnologia, podemos afirmar que houve uma melhora significativa na aprendizagem do “novo”. 

E tudo isso vem fortalecendo o vínculo entre alunos e acadêmicos, que sempre estão presentes e 

aprendendo com essa circunstância incomum vivida atualmente. 
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CONSTRUINDO SABERES COM O USO DE TECNOLOGIA - 1A. EDIÇÃO 

Nº: 202110347 

Autor(es): Silvana Maria Carbonera 

Orientador(es): Andreia De Jesus, Alexander Robert Kutzke 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Direito Autoral, Material Didático, Objeto De Aprendizagem 

 

O objetivo desta atividade de extensão, que foi proposta dentro do contexto do Projeto 

‘Construindo Saberes com o Uso de Tecnologias’, em parceria com o Núcleo de Tecnologia 

Educacional do Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) e com o Grupo de Pesquisa 

‘Educação e Tecnologia: Pessoas e Protagonismos’, para o período de afastamento social devido 

a pandemia da COVID-19, foi o desenvolvimento de objetos de aprendizagem com a temática 

‘Direitos Autorais na Produção de Material Didático’ para o ensino presencial e remoto, 

direcionado à professores(as) dos diversos níveis de ensino. A metodologia de trabalho realizada 

pela equipe seguiu as seguintes etapas: (1) estudar artigos sobre o conceito, classificação e formas 

de objetos de aprendizagem; (2) discutir e analisar o vídeo sobre ‘Direitos Autorais’, que aborda 

questões e dúvidas de professores(as) sobre essa temática, produzido pela CIPEAD/UFPR, com 

a participação da professora, doutora em Direito, Silvana Maria Carbonera; (3) elaborar um guia 

para a produção dos objetos de aprendizagem e um roteiro base; (4) produzir os objetos de 

aprendizagem com base nas dúvidas apresentadas no vídeo citado; (5) disponibilizar três objetos 

de aprendizagem de forma online (um vídeo, um fluxograma interativo e um jogo); (6) interagir 

com o grupo de professores (as) do SEPT que participaram da pesquisa que embasou a produção 

do vídeo citado para validar a viabilidade dos objetos de aprendizagem produzidos; (7) realizar 

uma palestra sobre ‘Direitos Autorais’ para divulgar o material produzido para os(as) 

professores(as) do Colégio Estadual Santa Rosa (comunidade atendida pelo projeto de extensão) 

e do SEPT. Espera-se com esta atividade extensionista alcançar duas questões principais: (1) 

disponibilizar de forma online material com linguagem acessível para professores(as), que neste 

contexto atual de pandemia, necessitam de informações sobre direitos autorais para produção de 

seus materiais didáticos, principalmente para o ensino remoto; (2) aproximar acadêmicos do curso 

superior de Tecnologia em Análise Desenvolvimento de Sistemas de questões relacionadas a 

educação, impactando nas suas percepções a respeito do desenvolvimento tecnológico e a sua 

relação com a educação. O projeto encontra-se no seu quarto e último ano de execução desta 1ª. 

edição, as experiências vivenciadas trouxeram aos extensionistas uma outra visão do uso das 

tecnologias e a identificação de novos objetos de pesquisa, que estão sendo estudados e 

pesquisados no Grupo de Pesquisa Educação e Tecnologias: Pessoas e Protagonismos do SEPT. 
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PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS NA ESCOLA – DESAFIOS PARA O 

ENSINO REMOTO 

Nº: 202110351 

Autor(es): Jacqueline Andreia Morais, Kerollen Policarpo da Silva, Luciana Perini, Luciane 

Aguiar Carneiro da Silva, Thaynna Crystynny Aparecida dos Santos 

Orientador(es): Fabio De Carvalho Messa 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Educação Fisica Escolar, Ensino Remoto, Praticas Corporais Na Natureza 

 

Neste contexto da Covid-19, em que as escolas estão trabalhando por via remota, despertou-nos 

o interesse pela atual condição da Educação Física, que tem sofrido um certo abatimento, em 

função de uma perspectiva tradicional atrelada à noção de praticidade. Este projeto estuda e 

destaca os fundamentos das práticas corporais alternativas para sua aplicação escolar via remota, 

a partir de um olhar sociocultural sobre os diferentes tipos de ginásticas e suas afinidades. Essa 

abordagem não prioriza o dispêndio de energia e o gasto calórico, mas evidencia formas de 

relaxamento, alongamento, exercícios respiratórios, visando à sobrevivência psíquica num 

contexto pandêmico. Para isso, estão sendo estudados métodos como: Bioenergética, 

Biomecânica Existencial, Antiginástica, Somaterapia, Terapia Reichiana, Eutonia, Self-Healing, 

Tai-Chi-Chuan, Yoga, Feldenkrais e Rolfing. Temos construído unidades didáticas a serem 

ministradas nas escolas (ou postadas em forma audiovisual) no site do curso, em redes sociais e 

em canais de youtube. Estas unidades são compostas por breve explanação verbal, seguida de 

sugestão de exercícios – respiratórios, de relaxamento e de alongamento – que possam ser 

executados frente ao computador, em espaço limitado viável aos estudantes de ensino 

fundamental e médio. Outras atividades do projeto têm consistido em reuniões semanais com o 

grupo para estudo e planejamento; em encontros frequentes com professores de educação física 

e/ou coordenadores/diretores das escolas do litoral para apresentação do projeto, análise das 

possibilidades de execução e intervenção nas plataformas; produção de notícias no site do curso; 

produção de artigo científico e de relatos de experiência para chamadas de trabalhos de publicação 

ou para eventos da área. Destacam-se, também as palestras e oficinas de formação que o grupo 

tem participado: 1) Oficina de Yoga para Crianças e Adolescentes, com a Profa. Letícia dos 

Santos Marques, do Espaço Girassol / Paranaguá e do Colégio Povoado Ilha de São Miguel, na 

qual se deu ênfase às linguagens lúdicas na instrução dos exercícios; 2) Oficina sobre Artes 

Marciais Chinesas e Saúde, com o Prof. Judson Gonçalves Lima; e 3) Formação em Yoga e 

Meditação, em três sessões com a Profa. Malu Medeiros e com o mestre Acarya Dada 

Pavanananda, quando enfatizaram os princípios do Yoga Yin, compostos por ásanas de 

permanência, focando na respiração meditativa e ideações. Essas formações têm sido 

imprescindíveis para que as integrantes do grupo tenham fundamentação e autonomia para a 

realização das intervenções nas escolas. 
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EXPERIÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES DA ATUAÇÃO NO PROJETO SEM 

FRONTEIRAS: AÇÕES PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA IDOSOS 

Nº: 202110352 

Autor(es): Ariane Cristine da Silva de Lima, Guilherme Lopes Damaso de Oliveira, Rafael dos 

Santos Ignacio, Rosecler Vendruscolo, William Aparecido da Silva 

Orientador(es): Leticia Godoy 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Contribuições, Experiências, Idosos 

 

O exercício físico tem sido relacionado a benefícios na saúde dos idosos, na qualidade de vida e 

no bem-estar físico e psicológico (COLDITZ; NGUYEN; DART, 2017; HILLS; STREET; 

BYRNE, 2015; WARBURTON; BREDIN, 2017). Ainda está comprovado que a prática regular 

de exercícios e atividades físicas auxiliam no sistema imunológico, retardando o aparecimento de 

disfunções relacionadas à idade e na redução do risco, duração ou gravidade de infecções virais, 

tais como a que estamos vivenciando em decorrência do novo coronavírus (LADDU et al., 2020; 

NIEMAN; WENTZ, 2019). Este estudo possui um caráter descritivo e tem por objetivo relatar as 

estratégias metodológicas do Projeto: “SEM FRONTEIRAS: AÇÕES PEDAGÓGICAS NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA IDOSOS (PSF)”, bem como mostrar os principais resultados 

observados no processo de adequação ao modelo remoto de aulas. Devido à pandemia do novo 

coronavírus (causador da COVID-19), ações como o distanciamento social e o fechamento 

temporário de espaços destinados ao lazer e à prática de exercícios físicos trouxeram também a 

necessidade de adaptação dos alunos do referido projeto para manterem-se ativos. A partir de 

encontros remotos, os discentes do curso de Educação Física do PSF elaboraram o planejamento 

para a realização das aulas a serem desenvolvidas. Os encontros se realizaram todas as terças e 

quintas feiras, das 9:00 horas às 10:00 horas, por meio da plataforma Google Meet. Enquanto 

conteúdos, foram elaboradas e desenvolvidas atividades físicas, cognitivas e de socialização. Na 

prática, a construção se deu de forma coletiva, pois por se tratar de um ambiente remoto, e também 

de uma experiência inédita para todos, o desenvolvimento das aulas foi aprimorado a partir da 

consideração das necessidades e possibilidades dos alunos e alunas do projeto. Tal processo de 

organização refletiu em importante experiência formativa e pedagógica para os discentes 

envolvidos, abrindo espaço para diálogos e aprofundamentos teórico-práticos no campo da 

atividade física com idosos. A consolidação do vínculo entre alunos e professores do projeto se 

mostrou relevante para a superação das limitações trazidas inicialmente com mudança do modelo 

presencial para o virtual, tornando os encontros prazerosos e valiosos para a manutenção da saúde 

física e mental dos idosos. 
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ESPORTE E EDUCAÇÃO OLÍMPICA: A COMPILAÇÃO DE WEBINÁRIOS COM 

MATERIAIS PARA ENSINAR E APRENDER OS ESPORTES. 

Nº: 202110356 

Autor(es): Christian Glauber Correia, Mario Henrique Portela, Mirna Ferreira Miguel, Ricardo 

Camparim de Lara 

Orientador(es): Palmira Sevegnani 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Educação Física, Esporte, Formação De Professores 

 

O Projeto do Curso de Educação Física se insere num Projeto Institucional do Setor Litoral, se 

fundamenta na oferta de cursos de graduação em torno dos eixos da Educação, do Meio Ambiente 

e da Saúde. As áreas de formação estão amplamente integradas ao campo da Educação Escolar. 

Propõe uma formação com interlocução progressiva, práticas pedagógicas e profissionais situadas 

dentro e fora das instituições escolares formativas, os estudantes são desafiados a reconhecer e 

interagir com demandas emergentes da atuação profissional e pedagógica tanto no contexto local 

como nacional. Se propõe a compilação de webinários com estratégias e materiais que podem ser 

utilizadas tanto em aulas remotas, bem como em atividades que os alunos podem realizar como 

tarefa no retorno das aulas presenciais, selecionando os conteúdos e abordagens dos esportes a 

partir da BNCC. Segundo a Wikipédia, webinários são webconferências ou videoconferências 

com intuito educacional, no qual a comunicação é de apenas uma via, na qual o palestrante se 

expressa e a interação dos participantes é limitada a um chat  para que possam conversar entre si 

ou enviar perguntas ao palestrante. A proposta considera que a opção pelo ensino híbrido tem se 

tornado a opção para algumas famílias, o retorno das crianças e adolescentes às escolas está 

ocorrendo gradativamente e os professores precisam produzir atividades para as aulas presenciais 

e também para as aulas remotas.  A proposta de compilar os webinários resulta da produção de 

lives, palestras e seminários virtuais que produzimos no ano de 2020 no curso de Licenciatura em 

Educação Física do Setor Litoral/UFPR com profissionais da área que atuam no ensino superior 

e na educação básica com o conteúdo das praticas corporais/esportes. Os conteúdos produzidos 

pelos bolsistas no programa Licenciar tem proporcionado um incremento no entendimento da 

disciplina de Educação Física como componente do processo formativo permanetne de 

professores e alunos que estão na Educação Básica. 
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FORMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA E A SUA RELAÇÃO COM O MEIO 

AMBIENTE 

Nº: 202110357 

Autor(es): Fabiana Antoniacomi, Richards Pereira Albuquerque 

Orientador(es): Sergio Camargo 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Ensino De Física, Geração De Energia, Tecnologias No Ensino 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê a abordagem de conteúdos de energia no 

primeiro ano do ensino médio na educação básica. Conforme a revista Ciência Hoje, os tópicos 

de física relacionados à produção e conservação de energia estão atrelados à formação dos alunos 

como cidadãos, pois estes abordam temas relacionados ao cotidiano. Sendo assim, este trabalho 

realizado no contexto do programa Residência Pedagógica em Física, em parceria com o Colégio 

Leôncio Correia, pretende abordar pontos relacionados ao ensino de energia na perspectiva da 

educação da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) em diferentes turmas do primeiro ano. As 

aulas serão divididas abordando tópicos de produção de energia elétrica a partir de diferentes 

fontes primárias como, por exemplo, a luz solar, vento e água. Dessa forma, serão utilizadas 

algumas tecnologias de ensino, tais como simuladores, para ajudar na visualização dos fenômenos 

físicos. O projeto está sendo planejado para uma turma do primeiro ano do ensino médio, e 

objetiva estudar, além de diferentes formas de geração de energia, a sua relação com o meio 

ambiente, destacando a relevância desse tópico no mundo globalizado a partir do ponto de vista 

da educação CTS. Portanto, serão enfatizados os prejuízos ambientais associados à produção de 

energia em larga escala. Outros pontos a serem analisados durante o desenvolvimento das 

atividades, devido ao momento pandêmico, serão as dificuldades enfrentadas e as condições de 

acesso dos alunos no ensino remoto, bem como a dificuldade encontrada pelos próprios 

professores na utilização e implementação de novas plataformas. Espera-se como resultados a 

capacidade de relacionar a física do ambiente escolar com as atividades diárias e a compreensão 

da necessidade de gerar energia de forma sustentável. 
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TERRA COMO SISTEMA E CRIOSFERA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE 

O TEMA MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Nº: 202110360 

Autor(es): Lucia Sanguino Canteri, Vinicius da Luz Redigolo 

Orientador(es): Flavia Sant Anna Rios 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Ensino De Ciências, Recursos Educacionais, Sistema Terrestre 

 

A origem antrópica das Mudanças Climáticas globais, assim como a constatação da forma esférica 

da Terra, não são consenso entre todos. Tais ideias, muitas vezes difundidas em alguns meios de 

comunicação, podem confundir a população e levar a comportamentos que contribuam para 

problemas ambientais. Portanto, melhorias no ensino de Ciências da Natureza e de Geografia, 

precisam ocorrer a fim de formar cidadãos letrados cientificamente e críticos às situações do 

cotidiano, sendo capazes de compreender que a dinâmica terrestre é composta por esferas 

abióticas que se relacionam fortemente, proporcionando um sistema que permite a existência de  

vida como conhecemos hoje: a biosfera. Assim, quaisquer alterações que ocorram a esses 

componentes podem resultar em uma resposta sistêmica, por exemplo as Mudanças Climáticas e 

suas consequências. Tendo isso em vista, necessita-se de novos recursos didático-pedagógicos 

que proporcionem uma gama diversa de abordagens didáticas efetivas. Com isso, o projeto 

Planeta em Rede, do programa Licenciar, tem como objetivo promover a formação inicial e 

continuada de professores, propondo atuações sobre a temática em sala de aula por meio de um 

curso a distância com oito módulos realizado através da plataforma Moodle (UFPR Virtual). Este 

é estruturado abordando as competências estipuladas na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), tanto para o Ensino Fundamental quanto para Ensino Médio, permitindo a 

permeabilidade entre diferentes faixas etárias. Cada módulo é constituído sequencialmente por: 

uma listagem das competências da BNCC; uma introdução investigativa do conteúdo por meio 

de uma tirinha criada com auxílio da ferramenta de edição de design Canva®, vídeos explicativos 

reforçando o embasamento teórico dos docentes e com propostas de atividades, além de materiais 

complementares para o aprofundamento do conteúdo. Os dois módulos iniciais do curso são 

destinados ao estudo do Planeta Terra como um sistema integrado e dos ambientes que o 

compõem, em particular, a criosfera. Através da exposição de vídeos curtos, são propostos 

recursos educacionais que têm como foco metodologias em formato de atividades lúdicas, como 

jogos e dinâmicas, além de experimentos, que instigam e estimulam o senso investigativo e 

criativo dos estudantes, tornando o método científico mais tangível a eles. Espera-se que ao fim 

do curso os professores sintam-se motivados e capazes a explorar de maneira vasta os materiais 

disponibilizados, a colocar em prática as metodologias sugeridas, a desenvolver e modificar a 

partir disso novos recursos pedagógicos. 
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O objetivo da disciplina de Ecologia de Agroecossistemas e Sustentabilidade é transmitir aos 

discentes noções sobre as diversas interações ecológicas que ocorrem nos agroecossistemas, além 

de repassar conceitos de fundamental importância necessários ao longo da graduação. Trata-se de 

uma disciplina obrigatória, presente no primeiro semestre da grade curricular do curso de 

Agronomia. Este trabalho visou apresentar as atividades que foram realizadas pela monitora 

vinculada ao Programa Institucional de Monitoria – PIM na disciplina de Ecologia de 

Agroecossistemas e Sustentabilidade durante o Ensino Remoto Emergencial de 2021. Em geral, 

além das aulas teóricas, a disciplina conta com aulas a campo, onde se realizam visitas para 

observação dos diversos tipos de rochas e solos. Entretanto, devido a pandemia que enfrentamos 

causada pela COVID-19, as aulas foram realizadas todas de forma remota via plataforma 

Microsolt Teams@ para as atividades e aulas síncronas semanais, e pela plataforma Moodle via 

UFPR Virtual onde os alunos realizaram as atividades semanais de forma assíncrona. O 

atendimento aos alunos foi realizado de forma online, tirando dúvidas sobre as atividades da 

disciplina e contribuindo na elaboração dos trabalhos requeridos pela disciplina. A monitoria é 

uma atividade de fundamental importância, pois, por meio dela que os acadêmicos matriculados 

na disciplina podem sanar muitas dúvidas ligadas aos conteúdos estudados. Além do apoio aos 

acadêmicos, outra atividade da monitoria foi a elaboração de uma lista de exercícios sobre os 

diversos conteúdos que constam no plano de ensino da disciplina. A realização de atividades 

teóricas visa a fixação dos conteúdos pelos alunos participantes de cada ciclo de ensino. Cabe 

ressaltar que a participação no programa de monitoria é de extrema relevância,  pois, proporciona 

para os envolvidos maior interação com os demais colegas do curso, além de contribuir para a sua 

formação e desenvolvimento tanto pessoal como profissional. 
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A invisibilidade e os mitos advindos sobre as pessoas com Altas Habilidades/Superdotação 

(AH/S) impactam diretamente essa demanda, podendo inclusive, prejudicar a garantia de seus 

direitos, seu processo de inclusão da educação básica à superior, bem como, em sua identificação. 

Nesse sentido, a pesquisa intitulada: “Estudantes com altas habilidades/superdotação na 

universidade: elaboração de instrumentos educacionais de identificação e avaliação no ensino 

superior – Etapa 2”, objetivou compreender a realidade desses estudantes na universidade, 

investigando as barreiras e facilitadores de sua trajetória escolar/acadêmica, assim como seus 

indicativos para superdotação. Balizada pelos pressupostos da abordagem qualitativa, foi 

realizada uma revisão de literatura nacional (2010-2020) nos portais do Scielo e Banco de Teses 

da Capes. Verificou- se que as políticas públicas e práticas inclusivas para o público com AH/S 

estão concentradas, sobretudo, nos anos iniciais do ensino fundamental, que há escassez de 

programas e ações no ensino superior, destacando-se apenas a UFPR e UFF com ações diretas 

para esse público. Contudo, escassez esta, que sem dúvida, corrobora para a invisibilidade desses 

estudantes. Realizou-se estudos e adaptações do Inventário Pedagógico para Altas 

Habilidades/Superdotação (IPAHSD) de Titon (2019) e, posteriormente, resultou em um 

questionário online, por meio do Google Formulários. Este instrumento foi constituído de 90 

questões abertas e fechadas. Na amostragem inicial teve-se como resultado 10 participantes, 

provindos de indicação do NAPNE e de docentes da UFPR.  Os resultados parciais demostraram 

a eficácia do instrumento para identificação em AH/S, assim como, para o estudo das trajetórias 

educacionais dos estudantes. Devido a pandemia não foi possível atualizar o mapeamento dos 

estudantes com AH/S. Ainda como resultado desta etapa da pesquisa obteve-se a publicação do 

resumo expandido: “Mapeando estudos sobre altas habilidades/superdotação no ensino superior, 

nos anais do III Congresso Nacional de Inclusão na Educação Superior e Educação Profissional 

Tecnológica. 
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As atividades relacionadas ao projeto possuem três vertentes: entrevistas, aulas de tecnologia e 

oficina de ciência forense, relacionando as três licenciaturas existentes no setor, a saber: 

Licenciatura em Ciências Exatas, Licenciatura em Computação e Licenciatura em Bioloiga, se 

aplicando a diferentes frentes do ensino, pesquisa e extensão durante a pandemia. Foram feitas e 

analisadas 26 entrevistas, realizadas com egressos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, 

para levantar informações e descobrir os motivos que levam os alunos a ingressarem e 

permanecerem no curso. As atividades realizadas no CRAS (Centro de Referência em Assistência 

Social) acontecem uma vez por semana, na qual são realizadas aulas de programação, introdução 

ao pensamento computacional, robótica bilingue e lógica para crianças e adolescentes de 5 à 16 

anos. As aulas são no contraturno escolar e todo o material necessário para realização das aulas é 

fornecido pelo CRAS, que possui laboratório de informática e kits de robótica com Arduino. 

Atualmente, visa-se ampliar o projeto para outros ambientes e outros municipios, buscando 

aumento da empregabilidade dos alunos da licenciatura e, simultaneamente, levar as ciências de 

uma forma lúdica, para espaços não formais, como o CRAS, a APAE e Casa de Cultura. As aulas 

são planejadas e organizadas para que os alunos possam acompanhar as atividades e entender a 

relação da montagem do projeto com a programação. As turmas são agrupadas pela idade das 

crianças em no máximo 10 alunos por turma, com duração de 1:30h por turma. A oficina de 

Ciência Forense foi construida e implementada visando promover a interdisciplinaridade, 

relacionando os cursos de Licenciatura em Ciências Exatas, Biologia e Computação. A oficina 

consiste em uma sala online planejada e dividida, posteriormente, em vários espaços ou sub salas: 

cena do crime, laboratório de física, laboratório de matemática, laboratório de química, sala de 

interrogatório e de reuniões. Possui uma história fictícia de um crime e seus personagens. A 

oficina propõe aos participantes o objetivo principal que é a resolução do crime, que acontece 

após os alunos avaliarem todas as evidências apresentadas durante todas as etapas da oficina que 

são expostas, após isso são feitas as discussões, interrogatórios e análises para que eles apresentem 

suas conclusões sobre o problema proposto. Até o momento a oficina foi apresentada em 08 

oportunidades, envolvendo mais de 300 alunos e professores da Educação Básica. 
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O ensino sobre as regiões polares e o clima na educação básica pode auxiliar na compreensão dos 

estudantes acerca das Mudanças Climáticas que estão sendo registradas atualmente no nosso 

planeta. No entanto, os conteúdos relacionados a essas regiões não têm muita presença dentro dos 

currículos escolares. Além disso, os professores geralmente não possuem formação específica 

sobre o assunto.Visando contribuir para reduzir essa lacuna, foi elaborado um curso a distância 

para professores da educação básica, abordando as Mudanças Climáticas no planeta, com enfoque 

nas regiões polares. O curso, intitulado “Mudanças Climáticas em um planeta em rede”, em sua 

totalidade foi dividido em 8 módulos e foi planejado no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

UFPR Virtual, que utiliza a plataforma Moodle, podendo ser usado por professores no apoio ao 

curso de nível fundamental na modalidade presencial ou remota. Opresente trabalho refere-se aos 

módulos 3 e 4 deste curso, que tratam da localização, da importância e das características 

climáticas e sazonais tanto do Ártico quanto da Antártica. Para apresentar a temática, foram 

utilizados recursos de vídeo criados através de plataformas como Canva®  para design, Loom®  

para a gravação de vídeos e o YouTube®  para compartilhar conteúdos produzidos por outros 

autores. Também foram propostas atividades práticas utilizando recursos concretos e digitais que 

os professores podem aplicar em seu ambiente de trabalho, tornando o assunto mais atrativo para 

os estudantes. As atividades propostas são viáveis dentro da realidade da maioria das escolas, 

permitindo que os professores inseram a temática das áreas polares e a relação dessas com as 

Mudanças Climáticas no currículo, de acordo com as habilidades da BNCC. Vale destacar que, 

atendendo aos anseios do Programa Licenciar, todo o planejamento para a preparação dessa parte 

do curso foi um exercício importante para a formação inicial dos futuros professores de Ciências 

Biológicas, possibilitando a experiência de criar conteúdos didáticos aperfeiçoando-os para a área 

do ensino. 
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A intensificação do Efeito Estufa tem sido um dos principais causadores das Mudanças Climáticas 

em todo o planeta. As regiões polares sofrem ainda mais com o aumento da temperatura média 

global e, devido ao seu forte endemismo, coloca em risco diversas espécies de organismos que só 

habitam essas regiões. Tendo em vista a importância desse tema, o curso à distância “Mudanças 

Climáticas em um planeta em rede”, desenvolvido no Programa Licenciar no UFPR Virtual, tem 

como público alvo os professores da educação básica e objetiva aprimorar a construção de 

material didático e planos de aulas na formação inicial e continuada de professores. O curso 

possibilita familiaridade no desenvolvimento de atividades didáticas baseadas em habilidades 

previstas na BNCC trazendo à luz conhecimentos referentes ao tema, destacando as regiões 

polares e sua importância na dinâmica ecológica global e fornecendo aos professores subsídios 

para trabalhar o assunto em sala de aula.  Tal curso é dividido em 8 módulos, o presente trabalho 

abrange os módulos 5 e 6  que abordam a biodiversidade da Antártica e do Ártico, bem como as 

dinâmicas ecológicas nessas regiões. Jogos e atividades lúdicas são essenciais para o processo de 

ensino-aprendizagem, pois colocam o estudante como participante ativo do processo, retirando-o 

de uma posição de apenas espectador. Sendo assim, foram desenvolvidos diversos materiais de 

apoio aos professores, dentre os quais podem ser destacados o guia de espécies polares, os jogos 

didáticos “Desafio Ambiental”, “ Quarteto Polar”, “Dominó: Adapta ou Extingue” e atividades 

complementares que visam ampliar as metodologias ativas e que podem ser usadas pelos docentes 

no dia-a-dia escolar. A formação continuada dos profissionais da Educação é essencial para a 

ampliação do conhecimento do docente, que descobre novas maneiras de abordar o assunto e 

adaptar as atividades de acordo com o nível escolar em que leciona. Sendo assim, as atividades 

propostas têm enfoque nos diferentes níveis da Educação Básica (Ensino Fundamental I e II e 

Ensino Médio) adequando a linguagem e o tipo de atividade que melhor se adapte àquela faixa 

etária. Espera-se que ao fim do curso online os professores sejam capazes de transmitir o 

conhecimento adquirido e usar as novas ferramentas disponibilizadas pelos organizadores em 

busca de uma maior conscientização acerca de um tema tão importante da atualidade. 
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As atividades experimentais como estratégia para o ensino de Física têm sido consideradas por 

pesquisadores, professores e alunos como uma metodologia que contribui para o processo de 

ensino e aprendizagem possibilitando a interação entre professores e alunos em sala de aula, 

favorecendo a visualização e construção dos conceitos físicos. Durante o ano letivo de 2021, o 

sistema das escolas públicas do Estado do Paraná teve suas aulas estruturadas de forma remota, 

pois as circunstâncias colocadas pela pandemia da COVID-19, impossibilitou as aulas 

presenciais. Tendo em vista essa situação,  atuando no Colégio Estadual do Paraná (CEP), no 

contexto do programa de Residência Pedagógica (RP) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), tivemos como objetivo produzir uma sequência didática (SD) de cunho experimental, 

onde gravamos um vídeo de curta duração organizado com experiências de fácil reprodução pelos 

estudantes. A atividade foi constituída de materiais de baixo custo, utilizada para tomada de dados 

durante a explicação dos conteúdos abordados em tempo real. Para a realização da SD foram 

necessários dois encontros com os alunos, utilizando o aplicativo Google Meet. A metodologia 

utilizada foi os três momentos pedagógicos idealizados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011). No primeiro encontro foram apresentadas situações do cotidiano nas quais vemos os 

efeitos da dilatação térmica, após questionamentos iniciais, por meio de perguntas com o intuito 

de instigar a curiosidade nos alunos, foi desenvolvido o conteúdo. Para a parte experimental, foi 

apresentado um vídeo com duração de 16 minutos, que foi previamente gravado e editado por um 

dos bolsistas, onde demonstramos os três tipos de dilatação térmica, e o último experimento, foi 

utilizado para a obtenção de dados experimentais. No segundo encontro, foi disponibilizado um 

roteiro experimental, com a fundamentação teórica, exemplos e questionamentos. Foi realizada 

uma atividade utilizando a plataforma kahoot, onde os alunos responderam um quiz de forma 

síncrona, contendo perguntas baseadas na explicação do conteúdo e execução dos experimentos. 

Após análise das respostas do quiz, nota-se que a questão que obteve maior porcentagem de 

acertos foi referente ao experimento de dilatação superficial demonstrado no vídeo, e a com menor 

porcentagem de acertos, foi sobre dilatação volumétrica, que ao longo da SD, foi a que menos 

teve exemplos de situações do cotidiano. 
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Pesquisas têm demonstrado que a intensificação das Mudanças Climáticas estão associadas 

diretamente às ações humanas. Essa influência exercida através de queimadas, queima de 

combustíveis fósseis, decomposição de lixo, desmatamento e aumento da produção industrial, 

acarreta no aumento da emissão de gases do efeito estufa, agravando o aquecimento global. Tais 

ações influenciam nas regiões polares, responsáveis pela regulação da temperatura do planeta por 

meio da circulação oceânica e atmosférica. Através disso, ocorrem as Mudanças Climáticas, 

aumentando a temperatura global, o nível do mar e intensificando os fenômenos meteorológicos. 

A falha no desenvolvimento desse assunto na maioria das escolas do Brasil é consequência de 

uma formação acadêmica de professores com escassez no embasamento deste tema e falta de 

informação a respeito de como abordá-lo em sala de aula. Por meio do Projeto Licenciar do curso 

de Ciências Biológicas da UFPR, foi criado o curso “Mudanças Climáticas em um planeta em 

rede” para a formação inicial e continuada de professores da educação básica (principalmente 

ensino fundamental 1 e 2), objetivando contribuir para que estes conheçam e motivem-se a utilizar 

as metodologias propostas por meio de recursos alternativos, estimulando-os a realizar aulas 

interativas com a inclusão das regiões polares nos métodos de ensino-aprendizagem. Por ser um 

curso a distância, foi organizado no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) UFPR Virtual, que 

utiliza a plataforma Moodle, e poderá ser usado como apoio para um curso presencial ou remoto. 

Alinhado à BNCC (Base Nacional Comum Curricular), dispõe de 8 módulos, sendo que os 2 

últimos, referentes ao presente trabalho, discorrem a respeito das Mudanças Climáticas e a 

influência do ser humano no sistema global, abordando assuntos como o ambiente polar e o 

ambiente global, efeito estufa, aquecimento global e ações antrópicas. Para isso, foram criados 

vídeos de embasamento teórico utilizando as plataformas Canva® e Powtoon®, e 

disponibilizados recursos didáticos para trabalhar os temas de maneira ativa, como quadrinhos, 

experimentos, jogos didáticos (jogo de tabuleiro e bingo), dinâmicas e outras atividades. Deste 

modo, o curso contribui para que professores da educação básica adquiram uma formação 

específica, aumentando seu repertório prático e teórico, participando também da formação dos 

estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas da UFPR que trabalharam na criação deste 

curso, como futuros professores da educação básica. 
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O projeto de extensão ‘Formação inicial e continuada de professores de línguas: o NAP-UFPR 

como articulador de ações’ foi constituído de forma a atender ações dos diversos cursos de 

Licenciatura que compõem o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (DELEM). Em um 

momento de construção da curricularização da extensão, este projeto busca oferecer aos nossos 

alunos e também aos professores de línguas da Educação Básica, oportunidades para a discussão 

de temas relacionados à Linguística Aplicada, ao Letramento Crítico, aos multiletramentos, à 

multimodalidade, aos usos de novas tecnologias em sala de aula, entre outros. Desse modo, este 

projeto tem como objetivo geral possibilitar ações de formação de professores de línguas que 

integrem diferentes sujeitos, a saber: licenciandos em Letras, pós-graduandos em Letras e 

Educação, professores formadores e professores da Educação Básica, interessados em debater, 

aprender e trocar experiências pertinentes à educação linguística na contemporaneidade. A 

metodologia que utilizamos em nosso projeto e na supervisão dos estagiários bolsistas ressalta a 

construção conjunta de conhecimentos e a troca de saberes advindos de diferentes contextos. 

Nossos bolsistas se dedicaram a quatro ações principais: a) participaram de um grupo de estudos 

e de cursos de extensão, com foco nos multiletramentos, na multimodalidade e em narrativas de 

professores em serviço; b)  trabalharam na construção e análise de um corpus de pesquisa com 

base em palavras-chave como ensino-aprendizagem, pandemia, multiletramentos, 

multimodalidade e TDICs; c) produziram posts para o Instagram do Núcleo de Assessoria 

Pedagógica, NAP-UFPR, com base nas leituras e aprendizagens ocorridas no contexto do Projeto, 

e d) estudaram ferramentas educacionais digitais e produziram vídeos sobre elas, identificando 

qual/quais affordances da educação online são contempladas em cada uma delas. Entre os 

resultados observados na formação dos estagiários, podemos citar: maior compreensão da relação 

entre multiletramentos, multimodalidade e ensino; maior familiaridade com as potencialidades e 

restrições dos recursos educacionais digitais investigados, assim como com o processo de 

produção e edição de vídeos; e uma percepção crítica da experiência de ensinar e aprender na (e 

para além da) pandemia. Formar professores é um processo complexo e repleto de nuances, 

esperamos que este projeto possa contribuir para formar professores pesquisadores, abertos à 

construção colaborativa de conhecimentos e mais aptos a incluir uma multiplicidade de modos 

semióticos em suas aulas. 
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Este trabalho aborda as experiências das regências feitas pelos alunos bolsistas de Letras 

Português, desenvolvidas no âmbito do Programa de Residência Pedagógica, financiado pela 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa do Nível Superior). As atividades visam a 

uma aproximação dos discentes à vida prática do magistério e à vivência escolar da educação 

básica no ensino público. No Colégio Estadual Ângelo Trevisan, desenvolveram-se atividades de 

regência com uma turma de 8º ano do ensino fundamental. Os conteúdos envolveram tópicos 

relacionados à gramática da língua, algo circunstancial, pois a disciplina também contempla a 

literatura. Também foram feitas regências com apontamentos e desenvolvimentos de temas a 

partir de provas e trabalhos dos alunos, tornando as aulas mais orgânicas. A concepção da 

preparação das regências, passa sempre pelo que é apresentado pelos documentos oficiais, 

tentando trazer a língua para um contexto real para que os alunos sintam que aquele conteúdo 

trabalha com coisas tangíveis. O que mais chama a atenção nestes tempos foi como o trabalho 

escolar está sendo realizado durante a pandemia. Houve uma grande imersão neste contexto de 

afastamento no qual os contatos são feitos e mantidos somente de maneira online, presenciando 

as dificuldades enfrentadas por todos no momento, como, por exemplo, a dificuldade em ter 

alunos com câmera aberta. Os próprios alunos, aliás, têm apresentado muitas facetas com relação 

a isso, estando, em maioria, já esgotados com o modelo. A adaptação das aulas acaba tendo que 

se manter em torno das plataformas que estamos utilizando no momento, sendo elas: Google Meet 

(para as aulas), Google Jamboard (que funciona como um quadro colaborativo), Mentimeter (para 

respostas em tempo real). Com o professor orientador, nós temos instruções justamente nesse 

sentido, de adaptação ao contexto, pensando no que será criado e apresentado, contornando as 

dificuldades da nova realidade e tendo sempre em mente as referências teóricas dos documentos 

oficiais. Com a finalidade de ilustrar os obstáculos enfrentados para as atividades da prática 

pedagógica durante o quadro pandêmico e as soluções encontradas, selecionamos uma 

experiência com o ensino de concordância nominal em duas aulas diferentes, mas encadeadas, 

com um caráter especial, pois parte da turma estava em sala de aula, no regime presencial, e outra 

parte estava assistindo à aula na plataforma de videochamadas. Pretendemos demonstrar 

diferentes formas de abordar um assunto e engajar os alunos, apesar das condições adversas e do 

distanciamento social. 
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Este trabalho aborda as experiências das regências feitas pelos alunos bolsistas de Letras 

Português, desenvolvidas no âmbito do Programa de Residência Pedagógica, financiado pela 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa do Nível Superior). O projeto, coordenado 

pelo professor Ubirajara Inácio de Araújo, visa apoiar a formação de estudantes dos cursos de 

licenciatura, além de contribuir para elevar a qualidade da educação básica nas escolas públicas. 

Nesse sentido, tem o objetivo de proporcionar ao aluno da licenciatura em Letras Português a 

oportunidade de entrar em sala de aula e vivenciar a prática docente no ensino da língua materna 

com alunos do Ensino Fundamental de escolas públicas. O presente trabalho desenvolveu-se com 

a participação da preceptora Silvia Tafarelo, professora de língua portuguesa da Escola Estadual 

Dona Carola. Vale ressaltar que o público-alvo possui cinco aulas semanais de português, das 

quais os alunos bolsistas assistem a duas aulas por semana e, uma vez por mês, preparam material 

para uma semana e regem de duas a três aulas. Além disso, por conta do decreto estabelecido em 

virtude da pandemia da COVID-19, toda a participação dos bolsistas é remota, através do 

acompanhamento das aulas síncronas no Google Meet, das atividades assíncronas no Google 

Classroom e da participação em reuniões semanais da Residência pela plataforma Microsoft 

Teams, nas quais são compartilhadas experiências, orientações e exposições teóricas trazidas pelo 

coordenador no intuito de gerar aprofundamento em temas que sejam relevantes e também de 

construir o aparato teórico utilizado no desenvolvimento das atividades. A experiência de 

participação nas aulas, análises, elaboração de materiais e regências permite aos bolsistas a 

contribuição para uma formação docente muito mais consciente e a possibilidade de experienciar 

situações reais de ensino. Como exemplo de regência, em maio de 2021, os bolsistas do 

Residência Pedagógica prepararam 4 aulas sobre "resenha" para alunos do 9º Ano. O objetivo foi 

apresentar, contextualizar e exemplificar esse gênero através de atividades interativas, que 

resultaram em um feedback positivo de alunos engajados, que no final criaram resenhas críticas: 

sobre seu livro favorito, o filme que viram recentemente, seu desenho preferido, entre outros. 
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Este relato aborda as experiências das regências feitas pelos alunos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas da Residência Pedagógica (RP), financiado pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), desenvolvidas a partir do subprojeto: 

Letras/Português, coordenado pelo professor Ubirajara Inácio de Araújo. Esse projeto foi 

implementado na Escola Estadual Ângelo Trevisan, em Curitiba, em outubro de 2020, visando 

ampliar a experiência de docência dos estudantes de Letras/Português nas escolas de Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. Este grupo de bolsistas, em específico, foi dividido entre as duas 

turmas de 9º ano da professora preceptora Glaucia Dziubate, a fim de garantir a vivência de 

situações mais diversificadas em sala de aula. Devido às novas normas estabelecidas em período 

de pandemia, tanto as observações quanto as regências foram ministradas em formato online, por 

meio da plataforma Google Meet, disponibilizada pela SEED (Secretaria da Educação e do 

Esporte). No tema escolhido para este relato “Reestruturação Colaborativa e Construção da 

Argumentação em Textos Escritos”, os bolsistas realizaram regências, porém a partir de etapas 

diferentes e gêneros textuais distintos, divididos em média de duas regências por aluno. Foram 

abordadas produções textuais de resenhas e dissertações produzidas pelos alunos de 9° ano de 

modo a evidenciar aspectos-chave para a construção de um bom texto, sendo eles: coesão, 

coerência, encadeamento lógico, e objetividade. Paralelamente ao trabalho de reestruturação de 

produções prévias, também procurou-se desenvolver as habilidades argumentativas através do 

tema Figuras de Linguagem, tendo em vista seu valor para a produção textual como um todo. Em 

linhas gerais, os resultados foram positivos e bem aproveitados, demonstrando a aquisição de uma 

nova ótica sobre a produção textual que vai além da simples correção gramatical, uma vez que o 

foco geral das regências - e a maioria das demandas presentes nos textos trabalhados e produzidos 

pelos alunos - era de ordem lógica-semântica. Nesse sentido, observou-se uma melhora 

significativa na construção lógica e argumentativa das produções textuais recebidas pelos 

regentes. 
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O presente trabalho tem por finalidade relatar experiências adquiridas ao longo da participação 

no Programa de Residência Pedagógica (RP) – do curso Letras/Português – financiado pela 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), sendo caracterizado 

por promover a interação dos graduandos em licenciatura no seu futuro campo de atuação, de 

modo a permitir que sejam aplicadas regências aprimoradas por uma reflexão teórico-crítica sobre 

tais experiências. O objetivo desse programa é trazer os licenciandos para uma prática que envolva 

gêneros textuais, literatura, norma padrão da língua, entre outros, em turmas de ensino 

fundamental II e ensino médio. Iremos abordar especificamente a turma de oitavo ano A do 

Colégio Estadual Dona Carola, situado na cidade de Curitiba/PR. Ao longo do programa 

acompanhamos, observamos e realizamos diversas regências com essa turma, analisamos os 

perfis dos alunos e seus gostos pessoais para trazermos exemplos para a sala de aula. Com o 

auxílio do coordenador do programa e da professora preceptora, pudemos aprimorar nossa 

desenvoltura em sala através da manutenção de certos detalhes, assim como relacionar o conteúdo 

teórico que acompanhamos semanalmente com o coordenador. Além disso, o modelo remoto de 

ensino fez com que tivéssemos que nos adaptar ao ensino online, ao comportamento dos alunos e 

às estratégias de aprendizado nessas novas circunstâncias educacionais. Uma de nossas regências 

abordou o gênero textual “Artigo de Opinião”, o qual foi um desafio em se tratando de encontrar 

textos-base adequados e interessantes, e de adaptar a linguagem para a idade dos alunos, porém 

muito recompensador, a partir da análise do aprendizado e da participação deles. Por fim, é 

necessário frisar a importância desse contato entre o graduando com a sala de aula para que sejam 

desenvolvidas habilidades além das teóricas e que consiga obter experiência prática suficiente 

para ter autonomia no trabalho como professor de Língua Portuguesa. 
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Este trabalho tem como propósito abordar as experiências adquiridas pelos alunos bolsistas do 

Programa de Residência Pedagógica (RP), financiado pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior) e coordenado pelo professor Ubirajara Inácio de 

Araújo, nas regências a respeito da literatura modernista. Tal Programa colabora com a formação 

acadêmica dos discentes, possibilitando o contato com o contexto de sala de aula e 

proporcionando experiências importantes que contribuirão com o exercício futuro da profissão 

docente, e diante disso, as aulas sobre modernismo tiveram o objetivo de apresentar aos alunos 

do Terceiro Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Paraná (CEP) o impacto e a 

importância dos autores dessa geração para a sociedade, que romperam com a tradição clássica e 

difundiram uma nova identidade de produção e consumo artístico. O trabalho realizado envolveu 

observações semanais pelos residentes de aulas ministradas pela preceptora das turmas dos 

terceiros anos. Além disso, foram oportunizadas regências mensais, nas quais os residentes 

ministraram aulas expositivas utilizando a plataforma Google Meet e trabalharam com leitura de 

textos, além de dispor do uso slides e vídeos. Como resultado, observou-se que o programa 

ofereceu aos graduandos uma experiência além do repertório teórico – que tem a sua importância 

– com questões, vivências e maneiras de superá-las de maneira empírica. Dessa forma, teve-se o 

desenvolvimento do residente como docente com o aprendizado prático, ou seja, como realmente 

é a profissão que muitos escolherão ao final do curso. No mais, atualmente se destaca a dificuldade 

do ensino remoto, uma necessidade que precisou ser atendida com certa urgência e encontrou 

muitos desprevenidos para tal modalidade, que requer adaptação e uma outra maneira de encarar 

a relação professor/aluno, aluno/aluno, pais/professores, além de ser necessária outra abordagem 

no que tange às atividades e a própria pedagogia envolvida no processo de ensino e aprendizagem. 
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Este trabalho propõe o compartilhamento de experiências de regências feitas por alunos bolsistas 

do Programa de Residência Pedagógica, financiado pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), no projeto de Língua Portuguesa, que teve início 

em agosto de 2020, implementado no Colégio Estadual do Paraná (CEP), e é coordenado pelo 

professor Ubirajara Inácio de Araújo. Em razão do contexto da pandemia de Covid-19, tanto as 

reuniões com a equipe do projeto (coordenador, professoras preceptoras e alunos bolsistas), 

quanto as observações e regências feitas na escola foram realizadas na modalidade remota. 

Durante o primeiro ano da Residência Pedagógica, os alunos bolsistas tiveram, mesmo que 

virtualmente, a oportunidade de entrar em contato direto com a sala de aula, que será o seu futuro 

campo de atuação profissional. Além de observar aulas de professores experientes e aprender com 

esse contato, também foi possível ministrar aulas de temáticas diversas, passando tanto pela 

linguística quanto pela literatura, o que colabora para o enriquecimento da bagagem didática e 

referencial dos futuros profissionais da educação. A formação de professores é uma atividade de 

suma importância tanto para os alunos da graduação e para os professores supervisores, 

permitindo-lhes também um aprofundamento na formação continuada, quanto para a sociedade 

como um todo, que pode contar com educadores mais hábeis e qualificados. Uma das atividades 

desenvolvidas no projeto foi a regência de aulas sobre o autor português Fernando Pessoa para os 

alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual do Paraná. Dentro de duas aulas foi 

possível apresentar a biografia do poeta, explicar o que são seus heterônimos e qual a diferença 

entre esse conceito e a ideia de pseudônimo, introduzir uma rápida biografia e um resumo da obra 

dos três principais heterônimos de Pessoa: o mestre Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de 

Campos, bem como apresentar a produção do Fernando Pessoa ortônimo. Para finalizar a regência 

foram realizadas atividades com questões de vestibular sobre os temas trabalhados. Proporcionar 

o contato dos alunos da educação básica com a literatura é primordial, não apenas para a 

realização de provas de vestibular, mas também para a sua construção enquanto indivíduos, e para 

o desenvolvimento das suas capacidades práticas de letramento crítico, tanto para a leitura do 

texto literário quanto para a interpretação e resolução de situações que ele enfrenta no seu 

cotidiano. 
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Esta apresentação tem o propósito de relatar a experiência docente de Língua Portuguesa enquanto 

acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras Português no ensino remoto síncrino do ensino 

fundamental em uma escola pública de Curitiba, Paraná, por meio do Programa Residência 

Pedagógica (PRP). O PRP, que faz parte da Política Nacional de Formação de Professores do 

Governo Federal do Brasil, é um dos instrumentos utilizados para que acadêmicos dos cursos de 

licenciatura da Universidade Federal do Paraná (UFPR) possam complementar a sua formação 

prática. O programa visa aperfeiçoar, através de estágio supervisionado, a vivência dos 

licenciandos a partir da segunda metade dos cursos em sala de aula. A residência abrange, dentre 

outras atribuições, intervenção pedagógica e regências em classe, sempre acompanhados pelo 

docente da disciplina da escola na qual os graduandos farão o seu estágio docente. Juntamente 

com outros programas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), a residência pedagógica deve proporcionar aos universitários o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias à docência de qualidade aos alunos da educação básica. 

Porém, diante do surgimento da pandemia do covid-19, foi necessária uma mudança de aulas 

presenciais para aulas remotas síncronas, protegendo, assim, todos os envolvidos no processo do 

programa. Apesar da existência prévia da modalidade do ensino a distância (EaD), esta não era 

usual nas escolas estaduais paranaenses. Para que fosse mantida a qualidade de ensino e das 

práticas pedagógicas, novos métodos e procedimentos passaram a ser adotados, enriquecendo 

ainda mais as experências dos residentes com as novas experiências. Assim sendo, destacaremos, 

nesta apresentação, alguns dos aspectos importantes do PRP, bem como parte dos resultados 

iniciais observados e vivenciados pelos residentes, como por exemplo o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) e a interação afetiva dos alunos em sala de aula virtual. 
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Buscando construir conhecimento, com experiência concretas e significativas, sem perder sua 

base teórica a oficina de Ciência Forense, muda o foco tradicional de aprendizagem, integrando 

o aluno a novos ambientes e experiências fornecendo maior liberdade de ação e reflexão o 

instigando com associações científicas e históricas a aplicações usuais e realistas do dia a dia. 

Criando uma área de imersão através de histórias fictícias, conseguimos trazer o aluno para o 

processo pedagógico teórico-prático, sem tornar o professor como o único detentor do 

conhecimento. Sendo um projeto pensado como uma forma de promover atividades 

interdisciplinares dos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas, Computação e Biologia. A 

oficina é composta tanto por uma sala física e uma sala online, planejada e dividida 

posteriormente em vários espaços ou sub salas sendo elas a cena do crime, onde é apresentada 

toda a narrativa do caso e as amostras a serem utilizadas nos laboratórios de física, laboratório de 

matemática, laboratório de química, laboratório de biologia e no laboratório de informática, para 

cada laboratório é designado um especialista da área para orientar os alunos, demonstrando e 

ensinando técnicas forenses para solucionar o caso. Para tornar o ambiente ainda mais imersivo 

também foi criado uma sala de interrogatório e de reuniões onde é possível interagir com os 

demais personagens da trama assim descobrindo novas pistas do caso, através de entrevistas. A 

oficina propõe aos participantes como objetivo principal a resolução do crime, que acontece após 

os alunos avaliarem todas as evidências apresentadas durante as etapas expostas na oficina, logo 

após são feitas as discussões, interrogatórios e análises para que eles apresentem suas conclusões 

sobre o problema proposto e prendam o culpado. 
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A pandemia do novo coronavírus alterou o cotidiano e as práticas nas mais diversas áreas. Na 

Educação, em todos os níveis de ensino, as aulas tiveram que ser realizadas de forma remota. Nas 

universidades, além das atividades didáticas, as demais ações, como projetos de pesquisa e 

extensão, também se adaptaram ao contexto virtual. Dessa maneira, o projeto “Por dentro do 

computador”, que antes produzia materiais didáticos, realizava intervenções educacionais e 

oferecia cursos presenciais, teve suas atividades modificadas. Durante tais restrições presenciais, 

novas ações foram realizadas, a saber: 1) intensificação da produção audiovisual; 2) 

desenvolvimento de um blog para o projeto; e 3) incremento na atuação nos perfis do projeto nas 

redes sociais. Quanto à primeira ação, desenvolvemos vídeos relacionados às ferramentas e 

tecnologias de acesso a ambientes online, tais como as plataformas de videoconferência  e, ainda, 

produzimos material sobre roteirização, gravação e edição de vídeo. As animações estiveram mais 

relacionadas ao auxílio aos pais, professores e às crianças, por meio de informações e dicas de 

como fazer colagem com fotos, como contar histórias de livros com fotos no celular, como e quais 

aplicativos e jogos para as crianças, além de tratar do uso adequado e da higienização de aparatos 

tecnológicos. A segunda ação, o desenvolvimento do blog, foi fundamental para centralizar e para 

dar agilidade à publicização das informações e produções do projeto. A última ação, a atuação 

nos perfis do projeto nas redes sociais, foi desenvolvida ao encontro da primeira ação, visto que 

os vídeos e animações foram compartilhados nos canais de divulgação do projeto 

(https://linktr.ee/pordentrodocomputador). Além disso, atualmente, estão sendo desenvolvidos 

materiais para publicações semanais no Instagram, relacionadas a cinco frentes distintas: 1) 

funcionamento dos componentes de máquinas computacionais e peças do diorama; 2) significado 

de expressões ou jargões usadas na internet; 3) indicação de séries e filmes relacionados a 

Computação, Tecnologia e a inserção de mulheres nas áreas de exatas; 4) sugestão de jogos 

digitais para as diversas idades; e 5) notícias sobre temáticas diversas que circundam a área da 

Computação e da Tecnologia. O projeto pretende continuar com a realização das ações elencadas, 

bem como, assim que as imposições do Covid-19 findarem, voltar a realizar intervenções 

didáticas nas escolas e colégios, além da proposição de cursos e oficinas nas áreas da Computação 

e Educação. 
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A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência em vigor desde 2016 assegura que todo 

aluno tem o direito à matrícula em escolas regulares, públicas ou particulares, sem limite de vaga 

baseado em deficiências. No entanto, para esta lei ser posta em prática, é necessário fazer 

mudanças no currículo dos cursos de Licenciatura do país para incluir conteúdos que ensinem os 

professores em formação como trabalhar com a diversidade de alunos. Apesar dos esforços para 

esta inclusão, ainda falta muito a ser feito, os professores estão se formando com muito pouco 

conhecimento, e principalmente experiência, para ensinar alunos com deficiências físicas ou 

mentais. Levando em consideração essas questões, este trabalho teve como objetivo propor uma 

atividade sobre o conteúdo de Óptica para ser realizada em salas de aulas com ou sem alunos 

cegos e com baixa visão. A ideia é trabalhar os conteúdos de física envolvendo toda a turma, 

considerando a inclusão, promovendo a reflexão e a aprendizagem destes alunos sobre as 

necessidades especiais e integração da classe. A Óptica foi escolhida justamente por ser a área da 

Física mais vinculada à visão e com mais desafios para quem não vê. A atividade se baseia em 

propor que os alunos, após terem visto os conteúdos de Óptica, repensem o que aprenderam da 

perspectiva de alguém cego ou com baixa visão. Instigá-los a pensarem em diferentes tipos de 

atividades, instrumentos e analogias que poderiam ser feitas para ensinar os conceitos físicos. A 

atividade pode ser feita oferecendo materiais e tempo para os alunos montarem os instrumentos 

que quiserem ou podem fazer um desenho esquemático quando a montagem não for possível. 

Espera-se com esta proposta que os alunos reflitam sobre a diversidade e a acessibilidade de 

pessoas com deficiência visual a diversas esferas da sociedade, além de promover a inclusão 

gerando materiais que possam ser reproduzidos e utilizados em sala de aula por outros 

professores. 
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem a finalidade de apoiar a 

formação de estudantes dos cursos de licenciatura e contribuir para elevar a qualidade da educação 

básica nas escolas públicas. O Pibid está vinculado ao curso de Licenciatura em Ciências Exatas 

e está sendo realizado pela segunda vez em quatro colégios. Dentre os objetivos desse programa, 

destaca-se o incentivo à formação docente em nível superior para a educação básica. Além disso, 

busca-se elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica. Devido ao distanciamento 

social por causa das restrições da pandemia do COVID-19, todas atividades propostas tiveram 

que ser alteradas e adaptadas ao ensino remoto. As atividades ocorreram da seguinte forma: 

semanalmente ocorreram reuniões com todo o grupo do Pibid (3 professoras coordenadoras, 4 

professores supervisores e 28 alunos Pibidianos), onde incialmente foram apresentados pelos 

Pibidianos seminários com experiências vivenciadas por outros grupos de PIBID, com o intuito 

de entender o funcionamento e desenvolvimento de atividades nesses grupos. Durante essas 

apresentações de seminário foi realizado um levantamento dados com o pibidianos sobre as 

possíveis dificuldades que estes poderão encontrar em sala de aula. E uma dessas dificuldades 

citada foi o processo de ensino-aprendizagem com alunos que tenham o diagnóstico de Transtorno 

de Espectro Autista (TEA). Para isso foi organizada uma roda de conversa, em quatro encontros, 

onde especialistas sobre TEA abordaram sobre esse assunto, sobre a perspectiva dos pais, dos 

educadores e dos autistas, sendo ensinado estratégias para ensinar conteúdos de Física, 

Matemática e Química a alunos com TEA. Foi elaborada uma Oficina intitulada: Ciência Forense, 

na qual os participantes utilizavam conteúdos de Física, Química, Matemática e Computação, 

para descobrir quem matou Fernanda, como ocorreu o crime e o porquê do assassinato simulado. 

Em 2021 essa oficina foi apresentada em 8 oportunidades, atendendo aproximadamente 300 

professores e alunos da Educação Básica. Atualmente o Pibid encontra-se em fase de 

desenvolvimento de atividades, onde o grupo foi dividido em grupos menores para serem criadas 

oficinas a serem apresentadas nas escolas parceiras. 
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O avanço tecnológico proporcionou para a sociedade contemporânea novas possibilidades e 

necessidades de constante atualização. Tendo em vista essa conjuntura, o ensino também 

necessita de reestruturação para que possa oferecer aos estudantes novas formas de aprendizado 

e aos docentes novas maneiras de ensinar. Com a chegada da pandemia problematizamos como a 

utilização de ferramentas tecnológicas poderia auxiliar as aulas remotas?  Desta forma, o uso das 

geotecnologias no ensino de geografia e de outras disciplinas se alinha a essa prática, por isso a 

importância do uso do Google Earth (GE) no ensino, salientada por conter múltiplas 

funcionalidades para sua utilização em  sala de aula. A equipe do Projeto Expedições Geográficas 

(PEG) do Programa Licenciar  da UFPR teve por objetivo neste trabalho demonstrar as 

potencialidades do GE como ferramenta de ensino. A metodologia de cunho qualitativo contou 

com a organização e oferta de oficinas; desenvolvimento de tutorial pela equipe do PEG e 

disponibilizado aos participantes das oficinas como REA (Recurso Educacional Aberto); criação 

de propostas de atividades para aplicação e uso do GE; e de avaliação subjetiva por meio do êxito 

no desenvolvimento das atividades propostas. Até o momento a oficina foi aplicada de forma 

remota para licenciandos de Geografia, Pedagogia, História e Letras no evento do SEPE (Semana 

de Ensino, Pesquisa e Extensão do Setor de Educação) em 2021, contando com a participação de 

21 inscritos, obtendo bom resultado devido à realização das atividades propostas no tutorial e de 

diálogos realizados via chat, em que ocorreram trocas de experiências entre os participantes. A 

oferta de oficina aos graduandos em Geografia está prevista para acontecer durante a semana de 

recepção dos calouros de 2021 e semana acadêmica. Para a aplicação com docentes, estamos em 

contato com a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba para o desenvolvimento da oficina. 

Já a aplicação com estudantes, a equipe do PEG está desenvolvendo atividades em parceria com 

o Colégio Estadual Hasdrubal Bellegard, em que a intervenção utilizando o GE junto às turmas 

de geografia está prevista para o mês de outubro. Como resultado, espera-se que as 

potencialidades do GE facilite o processo de ensino-aprendizagem por meio do aspecto espacial 

presente nesta ferramenta que contém um modelo tridimensional do globo terrestre. Conclui-se 

que os recursos tecnológicos durante as aulas remotas podem ser uma forma atrativa para se ler e 

compreender os fenômenos espaciais em diversas escalas de análise. 
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As restrições impostas pelo novo coronavírus (Covid-19) fizeram com que a universidade 

adaptasse suas atividades nas dimensões do ensino, pesquisa e extensão. O projeto Licenciar “Por 

dentro do computador”, que atua nas três frentes no campus da Universidade Federal do Paraná 

em Jandaia do Sul, também alterou suas práticas e passou a oferecer atividades remotas. 

Inicialmente foi realizado um levantamento entre os professores das escolas e colégios de Jandaia 

do Sul e Mandaguari, no qual constatou-se  as principais demandas desses profissionais. Com 

isso, foram propostas atividades visando superar tais  necessidades, entre as quais, destacamos: 

1) desenvolvimento de um canal de comunicação entre os estudantes do projeto e professores das 

escolas e colégios, denominado SOS Tecnologia, em que os alunos do projeto ficaram à 

disposição em uma plataforma online, para atender as demandas de professores sobre conceitos 

relacionados às ferramentas e tecnologias utilizadas durante a pandemia, além de dúvidas sobre 

Computação em geral; 2) produção e disponibilização das apostilas como recurso educacional 

aberto (REA), relacionadas a plataformas de videoconferência, editor de textos e sobre a correta 

utilização de smartphones. Como são REA, podem ser acessadas a qualquer momento, sem custo 

algum. Entre as atividades que estão em desenvolvimento, podemos destacar: 1) desenvolvimento 

de um jogo digital, na plataforma de programação Scratch, o qual tem o objetivo de ensinar 

conceitos de internet e redes, com uso de gamificação; 2) planejamento de dois cursos, a serem 

ofertados à comunidade acadêmica, professores e alunos das escolas e colégios, “Primeiros passos 

com o Canva” e “Criando animações educacionais com o Powtoon”. Além disso, o projeto acaba 

de renovar a chancela da Sociedade Brasileira de Computação, como um projeto com caráter 

educativo, social e tecnológico, e manteve a parceria com o projeto MannaAcademy, da 

Universidade Estadual de Maringá, em que são realizadas atividades para meninas e mulheres em 

escolas e colégios de Jandaia do Sul e região. Como atividades futuras, pretendemos retomar o 

atendimento pelo SOS Tecnologia, além das ações do MannaAcademy, realizadas em um colégio 

da cidade, mesmo que de modo virtual, por enquanto. 
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O grupo PET Farmácia UFPR faz parte do Programa de Educação Tutorial (PET), um programa 

nacional que é financiado pelo Ministério da Educação (MEC) e que tem como objetivo promover 

o desenvolvimento interpessoal dos integrantes do grupo e contribuir para a elevação da qualidade 

da formação acadêmica dos alunos de graduação. Sendo assim, pautado pelo Artigo 2° da Portaria 

n° 976, de 27 de julho de 2010 do MEC, que afirma como um dos objetivos do PET "estimular o 

espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da 

educação superior", o PolitizaPET permite aos estudantes desenvolverem habilidades como a de 

comunicação, ensino e problematização do mundo, fundamentais à formação humanista. O 

PolitizaPET foi implantado em 2020, com o objetivo de estimular discussões sobre temáticas 

sociais, políticas e democráticas, de relevância social. Já foram realizadas 14 discussões com os 

temas: “Disseminação de fake news”; “Desmatamento na Amazônia e suas causas”; “Governo, 

política, saúde e COVID-19”; “Acessibilidade digital e ensino a distância (EAD)”; “Crescente 

dos casos de Infecções Sexualmente Transmissiveis (ISTs) no Brasil”; “Racismo Estrutural”; 

“Cidadania: relações entre a Educação Básica e a Universidade”; “Diferentes sistemas de saúde 

no mundo”; ‘’Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas (ONU)’’; 

‘’Secas no Nordeste’’; ‘’Tráfico Ilegal de Animais’’; ‘’Favela do Complexo da Maré’’; 

‘’Cancelamento Virtual’’ e ‘’Conflito Israel e Palestina’’. Treze destas discussões aconteceram 

em reuniões internas virtuais, pela plataforma Microsoft Teams, e uma no formato de live aberta 

ao público, pela plataforma Youtube, com participação de um palestrante convidado. A 

metodologia desenvolveu-se da seguinte forma: artigos, vídeos, podcasts, textos, imagens, 

charges e tirinhas com temática predefinida foram enviados ao grupo e, juntamente ao Padlet 

(ferramenta para a criação de murais virtuais interativos), foram utilizados como fundamento às 

discussões. Durante as discussões, cada participante apresentou apontamentos sobre o tema, 

gerando assim uma troca de experiências, mostrando diferentes pontos de vista, opiniões e 

conhecimentos. Conseguimos gerar independência e despertar o espírito crítico nos integrantes, 

estimular a elaboração de materiais de ensino, além de promover um espaço saudável de discussão 

e compartilhamento de ideias, garantindo uma formação ampla, cidadã e consciente dos membros 

do grupo e, sempre que possível, do público externo. 
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Segundo Milton Santos o processo de ensino-aprendizagem para ter eficácia, deve, em primeiro 

lugar, partir da consciência da época em que vivemos, diante disso e tomando em conta que a 

crise sanitária da Covid-19 imprimiu transformações delicadas e de extremo impacto na educação, 

demandou-se mais do que nunca de novas abordagens e maneiras de ensinar e conduzir os 

conteúdos remotamente. Assim, educadoras e educadores que ainda não estavam familiarizados 

com o ensino à distância ou com o uso das redes sociais, passaram a ter que utilizá-los, se 

adequando a uma nova realidade. Com o Projeto Expedições Geográficas (PEG) do Programa 

Licenciar da UFPR não foi diferente e a equipe que, até então estava habituada com as aulas de 

campo presenciais, passou a utilizar outras estratégias de ensino e investir no uso das redes sociais. 

O objetivo deste trabalho é relatar as experiências com as redes sociais durante este período 

adverso. O mundo não será o mesmo pós pandemia e o PEG não fugiu dessa metamorfose, como 

forma de construir relações com o ensino nos mantivemos ativos nas redes sociais, centrados no 

dia a dia do fazer pedagógico, dando ênfase nas narrativas das educadoras e educadores durante 

a pandemia no que denominamos de “Lições de aprendizagem”, além da série de publicações 

intitulada “Expedições Indica”  em que buscou-se apresentar novas formas didáticas e 

metodológicas de articulação, que proporcionaram maior interação e participação dos estudantes 

em sala de aula, compartilhando ferramentas e materiais diversos, atividades respectivamente 

postadas mensalmente no Instagram e no Facebook. Espalhar e divulgar conhecimento é um ato 

de resistência, principalmente em contexto tão complexo e desafiador que circunscreve a 

educação brasileira, esperou-se desta maneira, auxiliar as e os docentes a dinamizar e trazer os 

“novos” saberes para o ambiente escolar. Outro fator crucial para a utilização de ferramentas 

online é a disponibilidade ao público para assistir posteriormente a algum evento ou ver uma 

publicação nas redes sociais, assim tanto o Facebook, o Instagram, quanto o Youtube possuem 

ferramentas para mensurar o alcance, bem como compreender o público que conseguimos atingir. 

Com o uso das redes sociais, ocorreu uma ampliação de nossas perspectivas acerca do ensino de 

geografia em cada pesquisa para a criação de conteúdo digital, além de um fortalecimento das 

trocas e contatos entre o PEG com diversos educadores e educadoras da educação básica e do 

ensino superior de todo o território brasileiro. 
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Este trabalho está sendo desenvolvido no Colégio Estadual Leôncio Correia no âmbito do 

Programa Residência Pedagógica em Física, e tem por objetivo um plano de ensino composto por 

duas aulas a serem ministradas para sete turmas do segundo ano do EM de forma remota. A 

primeira aula será dividida em duas partes. Primeiro será realizado a construção de uma câmara 

escura para que então seja feito uma coleta de dados para serem abordados na aula seguinte. A 

câmara escura será feita de materiais reutilizados e acessíveis, como exemplo caixa de sapato, 

tecidos, potes de comida, entre outros. O residente auxiliará as/os discentes na construção, com 

diversas câmaras construídas de maneiras diferentes já prontas e outros materiais para mostrar o 

passo a passo da construção. Na obtenção de dados será feita primeiro uma explicação de como 

é feita a obtenção e organização de dados de um fenômeno físico utilizando quadro-negro e giz 

acompanhado de demonstrações de medição utilizando trena, régua e a própria câmara escura que 

foi construída. Por fim, os alunos/as irão obter os dados utilizando as próprias câmaras que 

construíram. Já a segunda aula terá um formato completamente diferente da primeira, mesmo que 

ainda seja realizada de forma remota. Nesta aula o residente utilizará de recursos digitais, tal qual 

uma mesa digitalizadora e um aplicativo de desenhos digitais para computador, que servirá como 

um “quadro-negro digital”. Desta forma podendo realizar cálculos e traçar diagramas baseados 

nas observações das alunas e alunos através do experimento realizado na primeira aula. A segunda 

aula terá como objetivo também demonstrar as variedades de exemplos de câmara escura que 

temos contato no nosso dia a dia e acabamos não notando por não estarmos familiarizados com o 

funcionamento, conceitos e definições de uma câmara escura (ex: olho humano). Ao final será 

realizada, por meio de um diálogo com os/as discentes, uma análise sobre o que foi compreendido 

a respeito do conteúdo lecionado nas duas aulas ministradas. 
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Com a pandemia e o distanciamento social o Projeto Expedições Geográficas (PEG), vinculado 

ao Programa Licenciar, que promove aulas de campo em escolas públicas de Curitiba e Região 

Metropolitana, buscou novas formas de se fazer presente de modo remoto. Diante desse novo 

cenário, o lugar da educação, da escola e das suas materialidades também passaram a ser objeto 

de discussão, análise e experimentações pedagógicas. Como professores, professoras, e 

acadêmicos das licenciaturas ressignificam modos de ensinar e aprender Geografia diante do 

desafio das aulas remotas? O objetivo deste trabalho é apresentar as experiências de estudantes 

do Curso de Geografia da UFPR, vinculados ao PEG e ao Programa Licenciar desenvolvidas 

durante o período de julho a setembro de 2021, via plataforma google meet, no Colégio Estadual 

Hasdrubal Bellegard.  A metodologia adotada é de cunho qualitivativo e encontra-se organizada 

em duas etapas: observação participante nas aulas do ensino fundamental e médio durante o mês 

de julho; e posteriormente organização e execução de práticas pedagógicas de Geografia nos 

meses de agosto e setembro. Utilizou-se o diário de campo, e um roteiro de observação para o 

acompanhamento das aulas de Geografia. Essas observações subsidiaram o planejamento e 

execução de práticas pedagógicas nas aulas de Geografia, buscando o desenvolvimento de leituras 

espaciais nas mais diferentes escalas: desde a rua e o entorno da escola, a escalas mais amplas. 

Como resultados parciais, podemos constatar diferenças entre as aulas nos períodos matutinos e 

vespertinos e as aulas no período noturno. Como uma maior interação no período diurno entre a 

professora e os estudantes, seja por meio de questionamentos acerca do cotidiano, apresentação 

de vídeos e jogos, utilização de ferramentas como o Google Earth. Durante as aulas noturnas foi 

possível observar um menor número de estudantes presentes nas aulas, pois provavelmente 

trabalhavam durante todo o dia e mostravam-se mesmos à vontade com a aulas em formato 

remoto. Espera-se com essas observações e com a construção das práticas pedagógicas nas aulas 

de Geografia superar e refletir sobre alguns desafios em relação aos modos remotos de organizar 

o trabalho docente, como as dificuldades de compreensão dos conteúdos; a falta de atenção às 

aulas on line; os modos de estudo dentro do ambiente doméstico; entre outros. Como toda situação 

nova é, de certa forma, desafiadora, faz-se necessário adaptações a fim de prosseguir com as 

possibilidades de leitura e compreensão do espaço, mesmo de modo remoto. 
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A pesquisa “inclusão de estudantes com necessidades específicas de aprendizagem na 

universidade: reflexões sobre o acesso e as práticas de permanência - fase II”, objetiva analisar a 

inclusão desses estudantes na universidade, sobre a ótica do acesso, assim como aprofundar 

estudos sobre as concepções dessa temática. O ingresso de estudantes com algum tipo de 

necessidade específica de aprendizagem, dentro do ensino superior, vem crescendo nas últimas 

três décadas, tanto no Brasil como no mundo. O objetivo do estudo foi entender de que forma se 

deram as pesquisas que abordam a inclusão destes estudantes no ensino superior (e para efeito de 

comparação, também em crianças) entre os anos de 2008 – 2020. Para isso, a metodologia 

aplicada foi a de análises qualitativas com enfoque na pesquisa documental e, comparada às bases 

normativas de diferentes instituições, foram realizadas pesquisas em bancos de dados da CAPES 

e sites de Universidades, na busca de publicações sobre o assunto. Foram identificadas 20 

pesquisas na temática, que demonstraram avanços no caráter pedagógico destacadas nas 

instituições. Através da análise realizada destaca-se a questão da integralização e a inclusão dos 

alunos com necessidade específica de aprendizagem – TDAH. A influência das pesquisas sobre 

a formação de funções psicológicas superiores, desenvolvimento humano e interações sociais 

desenvolvidas por Vygotsky (1991;1996) e Luria (1990), apontam para a abordagem sócio 

histórica e colaboraram no estudo de estratégias educacionais mais inclusivas. Neste sentido, 

autores brasileiros como Oliveira (1999; 2002) Mori (2008; 2015; 2016); Bonadio & Mori (2013) 

Moysés & Collares (2011) trazem importantes contribuições para inclusão de estudantes com 

necessidades específicas de aprendizagem em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive 

na universidade. Quanto à regulamentação das leis que atendam às especificidades educacionais, 

observou-se que na Argentina existe a Lei Nacional nº 27.306/2018. No Brasil há a 1ª política 

pública nacional para as pessoas com dislexia e/ou TDAH (PL 7081/2010), mas apenas para 

alunos a serem atendidos na educação básica. Concluiu-se que o Brasil possui poucos estudos 

específicos das necessidades específicas de aprendizagem e carência de legislação no geral, 

atribuindo-se a isto, pouca representatividade e a tardia inclusão dos estudantes NEE no ensino 

superior. 
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Neste artigo, relatamos nossa primeira experiência de iniciação à docência, trata-se de atividade 

com experimento de baixo custo realizada com alunos do 7º e 9º do ensino fundamental. Na 

elaboração da atividade, consideramos como norteador recursos que estimulassem e motivassem 

a aprendizagem. Uma das dificuldades no percurso foi a impossibilidade de aulas presenciais, que 

limita o uso de algumas estratégias importantes para o ensino de ciências, como o uso de 

laboratórios para realização de experimentos. Assim, as atividades propostas foram realizadas em 

encontros virtuais síncronos. Para os alunos do 7º ano, utilizamos duas aulas, em uma delas 

apresentamos um vídeo de oito minutos intitulado “Como se livrar das cáries para sempre 

(cuidado com o flúor)”, explicando os motivos que desencadeiam a ocorrência de cáries na boca, 

que isso está diretamente relacionado ao pH bucal, que se torna mais ácido, a cada vez que 

consumimos açúcares e alimentos ricos em ácidos. Após o vídeo, estabelecemos um diálogo, e 

esclarecemos várias dúvidas que surgiram com a exibição do vídeo. Na segunda aula fizemos 

uma exposição, por meio de slides, sobre os conceitos básicos do pH, e a escala de pH utilizada 

para definir ácidos e bases. Além disso, ensinamos como produzir os indicadores de repolho roxo 

e de beterraba. Para os alunos do 9º, o tema estudado foi substâncias e misturas, o objetivo foi 

promover a aprendizagem de tal modo que os alunos conseguissem distinguir: substâncias simples 

e compostas e misturas homogêneas e heterogêneas relacionadas com o seu cotidiano, utilizando 

a experimentação com materiais de baixo custo. Foi possível concluir que, de fato, os alunos 

começaram a interagir e participar ativamente das demais atividades, após o experimento 

apresentado. De certa maneira, a realização da atividade experimental nos aproximou dos alunos, 

no decorrer das outras aulas, além de tirarem dúvidas com a professora supervisora, eles também 

nos consultavam para o esclarecimento de dúvidas. Dessa forma, a atividade além de contribuir 

com a aprendizagem dos alunos, propiciou para os futuros professores uma vivência experiencial 

enriquecedora. 
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O projeto Licenciar Lecampo “Círculos de Cultura na Educação do Campo: biblioteca 

comunitária como espaço educativo no enfrentamento da pandemia”, tem como objetivo geral 

desenvolver atividades educativas e culturais que priorize a dimensão da leitura e escrita ou outras 

formas, no sentido de ampliar a leitura de mundo dos sujeitos e contribuir com o processo de 

apropriação dos conhecimentos relacionados à Educação do Campo e as Ciências da Natureza. 

Para o desenvolvimento do Projeto, foram pensadas várias ações conforme a realidade do 

território dos participantes, neste sentido apresentaremos as seguintes ações: Plano de Trabalho, 

Diário do Licenciar, Roda de Leitura Virtual. Estas ações visam contribuir com o seguintes 

objetivos: a) viabilizar um processo educativo no que se refere à formação de leitores, despertando  

interesse ainda maior pela leitura e propiciando orientação aos estudos e pesquisas; b) mobilizar 

atividades culturais de valorização da identidade e dos saberes locais a partir do formato de Sarau 

Virtual. Diante deste contexto este resumo objetiva apresentar ações educativas realizadas pelo 

Licenciar Lecampo que vem contribuindo com a formação de educadoras e educadores do campo. 

A abordagem metodológica é do tipo participante fundamentada no diálogo e na produção 

coletiva, enquanto estratégias utilizou-se de reuniões e encontros virtuais/remotos para 

mobilização, planejamento, implementação e avaliação e proposição de ações no âmbito familiar 

e onde possível comunitário de forma remota. Enquanto resultados iniciais apontamos: o a)  Plano 

de Trabalho  contribuiu no planejamento e avaliação das atividades enquanto um instrumento 

dinâmico sempre em construção; b)  Diário ajudou a organizar as idéias, relembrar as ações 

concluídas ou em andamento, rememorar os debates nos encontros virtuais, realizar o registro das 

ações do cotidianas.  e c)  Roda de Leitura Virtual permite a proximidade com idéias diferentes, 

estimula a leitura compartilhada e solidária, mobiliza conhecimentos para atuação na 

comunidade, incentiva  conhecer autores/as e compartilhar ideias. Espera-se, de forma geral, que 

as atividades do projeto possam  contribuir na formação humana e crítica dos participantes, aos 

acadêmicos que possam  assimilar a importância da leitura e escrita para sua formação enquanto 

educadoras/es. 
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O Projeto Licenciar Círculos de Cultura na Educação do Campo: biblioteca comunitária visa 

desenvolver ações pedagógicas e culturais contínuas e sistemáticas junto a estudantes da 

Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza (Lecampo), outros cursos do Setor 

Litoral e comunidade como espaço educativo. A primeira ação do projeto foi levantar, por meio 

do formulário Google Forms, as principais dificuldades dos estudantes participantes do Licenciar. 

Apontaram dificuldades relacionadas com as tecnologias digitais,  leitura e escrita acadêmica. 

Assim, com o objetivo de promover atividades educativas e culturais que abordassem essas 

dificuldades e com isso, instrumentalizá-los para o desenvolvimento de atividades em sua 

comunidade, organizamos três oficinas: Tecnologias digitais, Leitura da obra de Paulo Freire e 

Leitura e escrita acadêmica. A metodologia utilizada foi a dos três momentos pedagógicos que 

consistem em Problematização inicial (apresentar questões que oportunizem a reflexão), 

Organização do Conhecimento (várias atividades, dentre elas textos para reflexão) e Aplicação 

do Conhecimento (culminar com atividades capazes de promover o diálogo). As oficinas, com 

duração de duas horas síncronas e quatro horas assíncronas cada uma, ocorreram de forma remota 

na plataforma Meet de 12/07/21 a 02/08/21, com a participação de três professores e oito 

estudantes bolsistas e voluntários. Dentre os resultados, citamos melhora na leitura e escrita dos 

gêneros científicos, apropriação de conhecimentos sobre a obra de Paulo Freire, o uso de 

plataformas virtuais e de softwares. Espera-se que as atividades desenvolvidas nas oficinas e no 

projeto como um todo contribuam com a leitura e escrita dos futuros educadores/as do campo ao 

fornecer elementos para que possam intervir na realidade de suas comunidades mudando-as para 

melhor, à luz da contribuição da leitura de Paulo Freire. 
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Este artigo relata uma experiência de iniciação à docência desenvolvida por estudantes do Curso 

de Licenciatura em Ciências Exatas, da Universidade Federal do Paraná-Campus de Jandaia do 

Sul, em aulas de ciências, oportunizada no âmbito extensionista no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à docência-PIBID. As atividades propostas, geralmente, ocorrem na escola 

na modalidade presencial. Entretanto, em meio à pandemia causada pelo COVID 19, professores, 

alunos e todos os envolvidos com a escola tiveram de se adaptar às ferramentas virtuais para dar 

continuidade às atividades escolares. Essa alteração abrupta e emergencial foi um desafio para 

todos e principalmente, para aqueles que estavam iniciando em atividades docentes. Mediante as 

circunstâncias, desenvolvemos uma atividade sobre o sistema respiratório, para alunos do 6º ano, 

com materiais de baixo custo, elaborado para o contexto de aulas virtuais. Assim, propomos a 

produção de um pulmão artificial caseiro e para complementar, um jogo para reforçar os conceitos 

envolvidos. Assim, a atividade proposta permitiu o desenvolvimento da percepção da união dos 

diferentes sistemas, como o sistema respiratório e sua união inseparável do sistema 

cardiovascular, em que o sistema respiratório tem a função de realizar a troca do gás carbônico 

produzido pelo nosso corpo pelo oxigênio e o sistema cardiovascular tem a função de transportar 

o oxigênio para todos os órgãos do corpo. Com o pulmão artificial foi possível explorar a função 

da respiração e os órgãos que compõem o sistema respiratório. Essa atividade foi desenvolvida 

em três partes: revisão do conteúdo, aplicação da experimentação demonstrativa e finalizando 

com a utilização de um jogo denominado anagrama. Com os alunos do 9º ano, propomos trabalhar 

uma atividade experimental para o ensino de reações químicas, que consistiu no experimento de 

baixo custo “enchendo balões sem os pulmões. Realizamos a atividade em três turmas. Como 

resultado, percebemos a importância de propor atividades experimentais que engajam os alunos 

e despertam o interesse para a aprendizagem, e também a contribuição formativa para os alunos 

que a desenvolveram, pois trata-se de uma experiência docente dos alunos do PIBID. 
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Em meio ao período remoto, profissionais da educação buscaram novas formas de ampliar seus 

métodos de ensino. O ensino remoto trouxe diferentes e novos desafios, em especial aos 

professores e alunos, que migraram de forma abrupta para plataformas virtuais de ensino. Assim, 

houve necessidade de adequação na forma de ensinar e aprender. Na disciplina de ciências que 

em muitas situações requer o uso da experimentação houve necessidade de buscar novos meios 

para o aprendizado dos alunos. Nós encontramos nos simuladores uma importante ferramenta 

para auxiliar os alunos do 9º ano, na compreensão da estrutura atômica e dos elementos químicos. 

A intervenção realizada teve como base a plataforma PhET desenvolvida pela Universidade do 

Colorado, uma plataforma interativa gratuita que contém inúmeras simulações tanto na área de 

ciências, como na área da matemática. O simulador “construir um átomo” foi um dos utilizados 

em nossas intervenções nas aulas de ciências para a turma do 9° ano B da manhã, do Colégio 

Estadual Jandaia do Sul, para 6 alunos. O objetivo da atividade foi complementar os conceitos já 

abordados sobre estrutura atômica e elementos químicos, usando o simulador “construir um 

átomo”. A escolha pela elaboração de atividades e aplicação de simuladores no ensino de ciência 

ocorreu na tentativa de apresentar um recurso didático que pudesse contribuir com a 

aprendizagem dos alunos de ciências, levando em consideração que os conteúdos que estavam 

sendo estudados pelos alunos, eram de difícil visualização. Após a intervenção realizada, é 

pertinente afirmar, que os simuladores apresentam uma grande vantagem em serem utilizados, 

pois com o uso desta linguagem digital, os professores se encontram em um cenário inovador, 

com inúmeros recursos para auxiliar a aprendizagem e estimular o gosto pela ciência. 
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USO DA PLATAFORMA KAHOOT NAS AULAS DE CIÊNCIAS 
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Autor(es): Jonas Junior Gomes de Macedo, Larissa Sebastiana Ribeiro dos Santos 

Orientador(es): Hercilia Alves Pereira De Carvalho 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Palavras-chave: Ensino De Ciências, Ensino Remoto, Pibid 

 

Devido à pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde, provocada pela Covid-19, o 

ensino presencial precisou se adaptar ao ensino remoto. Este artigo tem como objetivo relatar as 

atividades desenvolvidas nas aulas de Ciências no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID. Neste momento, usar as tecnologias é de extrema importância, 

sem este suporte a continuidade das atividades escolares seria inviável. A atividade que 

realizamos foi por meio do Kahoot, que é um software que permite a criação de questões que 

podem ser respondidas por meio de smartphones ou computadores conectados à internet. O 

assunto que trabalhos foi o efeito estufa para 30 alunos, inicialmente, compartilhamos um vídeo 

fazendo uma analogia com a estufa de uma horta, sendo a Terra comparada à horta e a atmosfera 

terrestre à estufa. Na sequência, discutimos que a temperatura terrestre ser adequada ao ser 

humano é resultado do efeito estufa. O que tem ocorrido é a exacerbação desse efeito em função 

da ação do homem, tendo como resultado o aquecimento acima do normal. Estabelecemos um 

diálogo sobre os fatores que contribuem para o aumento do dióxido de carbono, que é um dos 

grandes responsáveis pelo desequilíbrio climático. Para revisar os conceitos envolvidos, 

preparamos um quiz com dez questões. O tempo para responder cada questão foi de um minuto, 

ao final de cada questão, fazíamos a correção e esclarecimento das dúvidas. A troca de 

conhecimento foi estimulada, os alunos , de fato, se envolveram na atividade, respondendo e 

questionando.  Esta atividade foi nossa primeira experiência na iniciação à docência, foi 

desafiador interagir com os alunos, pois o trabalho remoto é motivo de muitas dúvidas, vários são 

os fatores que devemos considerar, alguns fogem do nosso controle, um exemplo é a estabilidade 

da internet. Entretanto, conseguimos realizar a atividade, na nossa avaliação foi útil para a 

aprendizagem dos alunos, e importante para a nossa formação. Entendemos que é necessário 

constantemente refletir sobre as nossas práticas, buscar formas de engajar os alunos nas atividades 

e usar as ferramentas digitais para estimular a aprendizagem. 
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ECOLOGIA DE SABERES COM POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 

PARANÁ 

Nº: 202110424 

Autor(es): Ariele Sbardella, Camila dos Santos da Silva, Camila Natalia Amajunepa, Caroline 

Mira de Paula dos Reis, Caroline Ribeiro, Fernanda Martins Felix, Flavia Rossato, Herminia 
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Orientador(es): Carina Catiana Foppa, Carolina Dos Anjos De Borba 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Acesso E Permanência, Educação Indígena, Socioambientalismo 

 

O Projeto Ecologia de Saberes com Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná é conduzido 

por um coletivo transdisciplinar de pesquisa e extensão formado por estudantes e indígenas e não 

indígenas da Universidade Federal do Paraná desde 2018. Operacionalizado em parceria com o 

Programa Licenciar, o Projeto desenvolve ações que integram ensino, pesquisa e extensão num 

processo dialógico de co-construção com povos indígenas de diferentes etnias (Kaingang, 

Guarani, Xokleng), representadas pelos territórios indígenas paranaenses envolvidos diretamente 

com o projeto e etnias de estudantes que ingressam na universidade de outras regiões do Brasil. 

O projeto tem articulado o acesso, a permanência, a pesquisa-ação e o ensino básico dos povos 

indígenas, com foco nos conhecimentos tradicionais marginalizados pela Ciência Moderna, as 

práticas linguísticas e o socioambientalismo. O projeto é conduzido por metodologias 

participativas, planejadas e executadas pelo coletivo transdisciplinar junto aos professores 

indígenas e não indígenas, pesquisadoras(es) de diferentes formações acadêmicas e sabedoras(es) 

dos territórios indígenas. A partir da observação-registro-reflexão-ação são conduzidos os 

encontros, numa dinâmica de “extensão ao contrário”, na qual a universidade aprende tanto mais 

do que ensina. Participam diretamente da co-construção quatro territórios indígenas: Tekoa 

Araça'í (Guarani), Tupã Nhe'ẽ Kretã (multiétnico - Kaingang e Guarani), Kakané Porã 

(multiétnico de contexto urbano) e o território da universidade. Fazem parte do coletivo 

estudantes indígenas dos cursos de Ciências Sociais, Direito, Medicina, Engenharia Civil e 

Educação do Campo. Os estudantes não indígenas são dos cursos de graduação em Pedagogia e 

Biologia e de pós-graduação dos Programas de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Letras. As 

ações do projeto envolveram em 2019 e 2020, práticas de letramento com estudantes indígenas 

da universidade, elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das Escolas Indígenas, 

preparação de materiais para o Vestibular Indígena e formação continuada de estudantes da 

Licenciatura da UFPR. Em 2020, com a pandemia, foram realizadas "rodas de conversa" - lives, 

com jovens guarani, estudantes indígenas da UFPR e lideranças indígenas que trouxeram 

conhecimentos relacionados à educação indígena, a cosmologia indígena e a realidade da 

pandemia. A valorização da oralidade, das língua(gen)s, das cosmologias e temporalidades, num 

processo de escuta profunda, ensina caminhos em direção a uma pluriversidade. 
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MONITORIA E AUXÍLIO NO DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA 

“ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS” 

Nº: 202110426 

Autor(es): Hiago Capellini Ferreira 

Orientador(es): James Alexandre Baraniuk 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Comunicação, Empreendedorismo, Liderança 

 

Ao completar o curso de graduação em engenharia elétrica, o aluno deve ser capaz de analisar e 

desenvolver projetos de geração e distribuição de energia para os mais variados tipos de empresas. 

Com o decorrer do tempo, essas corporações criam um leque diversificado de organização e 

abordagem inovadoras gerando assim, a necessidade de que seus empregados tenham noção 

dessas técnicas para um melhor desempenho no dia a dia. A disciplina Administração de empresas 

é ministrada para cobrir essa demanda, além de propor conhecimentos para que o aluno possa 

montar e administrar sua própria empresa posteriormente. É muito significativo que tendências e 

inovações empresariais sejam abordadas com uma linguagem mais próxima dos alunos para 

facilitar o entendimento, nesse momento a monitoria se mostra importante na disciplina. Com 

isso, o principal objetivo foi: Lecionar de maneira mais informal conhecimentos que sejam úteis 

tanto no ramo empresarial, quanto no desenvolvimento pessoal do aluno. Para que essa meta fosse 

atingida, diversas apresentações e atividades práticas foram desenvolvidas utilizando: OneNote, 

Youtube, Netflix e MSOffice. A partir dessas ferramentas e utilizando a metodologia Freinet, foi 

possível apresentar vários conceitos teóricos que foram acompanhados com trabalhos em grupo. 

Tudo isso tendo uma linguagem mais descontraída e abordando assuntos que sejam de 

domínio/interesse dos alunos. Ao decorrer da disciplina, pode-se notar uma maior desenvoltura 

dos alunos ao apresentarem suas ideias. Em certos momentos, houve até uma descontração maior 

na qual foi possível até se divertir nas atividades práticas. Nos episódios em questão, um pitch foi 

desenvolvido sem aviso prévio com o seguinte objetivo: Vender uma ideia para o professor 

ministrante antes que um cronômetro com 1 minuto terminasse. Outra abordagem que resultou 

num resultado muito interessante foi o desafio de comunicação através do desenho, nessa 

atividade em questão a importância da comunicação clara e interpretação foram abordadas através 

do paint dentro do OneNote. Além disso, também foi organizado uma apresentação com um 

convidado externo abordando inovações e patentes para que os alunos pudessem esclarecer 

algumas dúvidas em relação a criação de produtos. Com isso as atividades de monitoria foram 

encerradas com a certeza de que os alunos conseguiram ter um contato com conceitos e atividades 

do mundo empresarial a partir de elementos encontrados no dia a dia deles. 
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O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS 

PARA O PREPARATÓRIO DO VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ NO 

CONTEXTO DO PROJETO ECOLOGIA DE SABERES COM POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DO PARANÁ 

Nº: 202110427 

Autor(es): Ariele Sbardella, Camila dos Santos da Silva, Caroline Mira de Paula dos Reis, 

Leonardo Geovani dos Santos, Micael Eliabe Severino, Thayna Karine de Castro 

Orientador(es): Carina Catiana Foppa 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Educação Indígena, Políticas Afirmativas, Transdisciplinaridade 

 

Uma das ações do Projeto Ecologia de Saberes com Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná 

é a produção de materiais didáticos que valorizem as epistemologias indígenas. Embora crescente, 

a produção de materiais didáticos de autoria indígena ainda permanece incipiente ou pouco 

compartilhada no Ensino Básico. Em 2020, por demanda dos territórios indígenas, o Coletivo do 

projeto organizou um curso preparatório para o Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná. No 

processo, foi identificada ausência de materiais didáticos diferenciados que fizessem sentido e 

facilitassem a aprendizagem de vestibulandos(as) indígenas. Assim, o Coletivo reuniu-se de 

forma remota para planejar, escrever, revisar e gravar vídeo-aulas, no período de junho a 

novembro de 2020, orientado pelo diálogo entre o conhecimento científico e tradicional, em uma 

perspectiva intercultural e com exercício transdisciplinar. Foi realizado levantamento 

(questionário), do perfil dos candidatos (etnia, língua materna, etc.) e a relação de afinidade com 

as disciplinas curriculares. A escolha dos conteúdos para produção dos materiais foi baseada nas 

demandas apresentadas e na experiência prévia do Coletivo (indígenas e não indígenas). As 

disciplinas priorizadas foram Português (incluída Redação), Matemática e Biologia e utilizadas 

como referência, materiais didáticos não diferenciados  e  literatura de indígenas de diferentes 

etnias. Ao total foram elaboradas 91 páginas de material escrito (conteúdo e exercícios) e 543 

minutos de aulas gravadas (material audiovisual). Os materiais foram disponibilizados para os 

vestibulandos por diferentes plataformas e formatos, considerando as limitações de acesso de 

internet e computador. Posteriormente, entramos em contato com os candidatos para um retorno 

informal sobre os materiais, bem como realizamos encontro presencial com alguns vestibulandos. 

Muitos relataram que o material ajudou nos estudos e que conseguiram realizar os exercícios. A 

produção destes materiais foi uma ação fundamental  diante dos direitos indígenas preconizados 

pelas legislações educacionais e que são fundamentais para a implementação das políticas 

afirmativas. É necessária uma contínua produção e revisão dos materiais destinados à educação 

indígena, em uma perspectiva intercultural, entrelaçando conhecimentos tradicionais e científicos. 

Importante salientar o caráter provisório do material produzido que será agora avaliado com os(as) 

candidatos(as) para fortalecer a proposta dialógica que fundamenta as ações do projeto. 
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A RELEVÂNCIA DA MONITORIA DIGITAL NA DISCIPLINA HE280 - LÍNGUA 

INGLESA ORAL III 

Nº: 202110429 

Autor(es): Juliana Silva Nunes 

Orientador(es): Denise Akemi Hibarino 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Ensino Remoto Emergencial, Língua Inglesa, Recursos Digitais 

 

Diante das restrições impostas pela pandemia desde 2020, o Programa Emergencial de Monitoria 

Digital (MD) tem sido de fundamental importância para  o  desenvolvimento das atividades 

didáticas no ensino remoto da UFPR. A atuação de monitores no decorrer das disciplinas tem se 

mostrado produtiva não só  por ampliar os conhecimentos sobre a aplicabilidade de ferramentas 

digitais mas também por permitir um trabalho mais  colaborativo junto aos docentes. Com base 

nesta breve introdução, a presente comunicação tem por objetivo relatar a experiência da 

monitoria na disciplina HE280 - Língua Inglesa Oral III, cuja ementa tinha como foco o 

desenvolvimento da expressão oral das/dos estudantes por meio de discussões acerca das relações 

entre linguagem e sociedade, com base no letramento crítico e no letramento visual crítico. O 

plano de trabalho da MD previa atividades de pesquisa  e curadoria de diferentes ferramentas 

digitais utilizadas nas atividades síncronas e assíncronas. Como metodologia, é importante 

destacar  que o  principal elemento a ser considerado ao selecionar recursos foi sua  acessibilidade. 

Portanto, características como a interface do usuário, modelo de  assinatura gratuita e 

compatibilidade com os sistemas usados pelos discentes foram  essenciais na escolha. Para as 

atividades síncronas, foi adotada a  plataforma Microsoft Teams. Já as atividades assíncronas e 

informações sobre a disciplina estavam presentes na plataforma UFPR Virtual. Uma das funções 

da monitora  foi  auxiliar a docente  na utilização dessa plataforma, configurar datas de entrega e 

limite de atividades, fazer upload de arquivos e compartilhar avisos no fórum. Além disso, foi 

realizado um exercício de curadoria digital de diferentes recursos educacionais audiovisuais 

voltados para o ensino-aprendizagem de língua para que os discentes pudessem realizar atividades 

complementares. Somado a isso, foram criadas planilhas na plataforma Microsoft Excel para  

registro e organização de dados de presença e notas dos alunos.  Como resultados principais e 

análise, é possível afirmar que a MD possibilitou uma pesquisa sobre limites e potencialidades 

dos recursos digitais disponíveis. Como conclusão, ressalta-se que atuação da monitora contribuiu 

de forma significativa para o desenvolvimento da disciplina no que diz respeito ao suporte aos 

discentes e à comunicação entre os mesmos e a  docente. 
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MONITORIA DA DISCIPLINA TE343 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA PARA 

ENGENHEIROS 

Nº: 202110430 

Autor(es): Elielton Matias da Silva 

Orientador(es): James Alexandre Baraniuk 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Economia, Educação Financeira, Empreendedorismo 

 

Durante a formação acadêmica, é enriquecedor que o acadêmico participe de experiências que lhe 

permitam realizar atividades extracurriculares, desenvolvendo outras habilidades além daquelas 

esperadas durante a formação acadêmica. Participar de atividade monitoria, neste aspecto, dá a 

oportunidade então de revisar importantes conteúdos já aprendidos, mas, principalmente, ter uma 

breve experiência com docência. Será apresentado, neste texto, o resumo das atividades realizadas 

na Monitoria da disciplina de TE-343 – Fundamento de Economia para Engenheiros. O objetivo 

inicial da monitoria era auxiliar os estudantes da disciplina na resolução de exercícios, ajudando-

os a melhor fixar os conteúdos aprendidos em sala de aula, além de mediar questões de dúvidas 

entre os alunos e o professor. Também era pretendido trazer um convidado externo a comunidade 

UFPR, como palestrante de assunto voltado a disciplina. Os resultados esperados era que os 

objetivos fossem cumpridos, e de fato fossem relevantes para os discentes e para o monitor em 

sua formação acadêmica. Utilizou-se na metodologia a revisão bibliográfica através do material 

indicado pelo docente, revisando principais tópicos, e então formular os exercícios atualizados 

baseado neste material. Já, para viabilizar a participação do palestrante na disciplina, seria 

realizado contato com pessoas de conhecimento do aluno-monitor, visando conseguir agenda 

disponível com o palestrante, e pré-aprovar com o professor, para então agendar a melhor data. 

Conseguiu-se, então cumprir, durante a execução da monitoria, revisão de listas de exercícios 

antigas, que eram utilizadas pelo docente em sala de aula, por listas mais atualizadas, e com a 

resolução delas, facilitando ao aluno o entendimento do exercício. Também foi possível auxiliar 

diversos alunos em dúvidas de conceitos durante os estudos, facilitando o seu aprendizado. Por 

fim, foi possível também trazer um ilustre convidado para contribuir, compartilhando sua 

experiência profissional com a turma. Esse convidado, na ocasião abordou experiências com o 

mercado de trabalho do engenheiro, assuntos voltados a mercado financeiro, dicas de 

negociações, além de indicação de artigos, livros e tópicos de leitura, atuais e relevantes, à turma. 

Essas experiências fizeram com que o monitor-bolsista pudesse ter a oportunidade de vivenciar 

mais uma rica experiência com essa monitoria, evoluindo seu próprio aprendizado quanto temas 

voltados para economia, em especial, fluxos de caixa, e análises de alternativas de investimento. 
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MATEMÁTICA E PORTUGUÊS: LINGUAGENS EM DIÁLOGO 

Nº: 202110432 
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No final da década de 1990, a interdisciplinaridade e a contextualização passaram a ser tratadas 

como os eixos orientadores na organização curricular das disciplinas escolares, principalmente, 

no ensino médio, e os conteúdos escolares (vinculados às disciplinas escolares) meios para o 

desenvolvimento de habilidades e competências. Desde então, a interdisciplinaridade e a 

contextualização assumiram a condição de protagonista no currículo, pelo menos no que diz 

respeito ao currículo prescrito e aos materiais curriculares. Inspirados neste protagonismo e nas 

práticas socioculturais de leitura e escrita, desejamos, neste projeto, movimentar sentidos a 

respeito da possibilidade de práticas de insubordinação criativas a partir das disciplinas escolares 

Matemática e Língua Portuguesa. De acordo com Beatriz Silva D'Ambrosio e Celi Espasandin 

Lopes (2015, p. 2) "atrever-se a criar e ousar na ação docente decorre do desejo de promover uma 

aprendizagem na qual os estudantes atribuam significados ao conhecimento matemático", mas 

não somente ao conhecimento matemático, mas a todo conhecimento escolar. A complexidade da 

sala de aula, seja ela de Matemática ou de qualquer outra disciplina escolar, deseja uma pessoa 

docente que reflita sobre a sua prática, que seja autônoma, criativa e potencialize um espaço de 

diálogo, comunicação e colaboração. As práticas de insubordinações criativas, de acordo com 

Gutiérrez (2013 apud D'AMBROSIO& LOPES, 2015, p. 3) possibilitam "cria argumentações 

alternativas para explicar as diferenças de aproveitamento dos alunos, rompendo com a 

generalização normalmente presente nos discursos de análise dos resultados deles; questionar as 

formas como a Matemática é apresentada na escola; enfatizar a humanidade e a incerteza da 

disciplina de Matemática; posicionar os alunos como autores da Matemática; e desafiar os 

discursos discriminatórios sobre os alunos", rompendo com a lógica (ideologia) dominante 

presente. Por fim, acreditamos que o desenvolvimento do presente projeto poderá contribuir para 

o desenvolvimento de pessoas participantes, ativas, críticas e responsáveis, "dispostas a colaborar 

com seus pares e a buscar, coletivamente, soluções para os problemas" (D'AMBROSIO & 

LOPES, 2015, p. 4) sejam eles educacionais, sociais, ... 
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INTERFACES DOS MEMORIAIS DE ALFABETIZAÇÃO PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DO CURSO DE PEDAGOGIA 
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Autor(es): Bianca Cristine dos Santos 

Orientador(es): Fernando Sabchuk Moreira, Leandro Siqueira Palcha, Marcia Baiersdorf 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Memoriais De Alfabetização, Prática Pedagógica, Residência Pedagógica 

 

O Programa de Residência Pedagógica (RP) da UFPR na área de Alfabetização, nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, sob a coordenação 

de professores do Setor de Educação e com a parceria de professores preceptores de três escolas 

públicas da cidade de Curitiba no Paraná selecionadas para o programa, conta com 24 estudantes-

residentes do curso de Pedagogia. Em uma das atividades desenvolvidas na RP- Alfabetização 

consistiu na produção de memoriais de alfabetização, em que as/os residentes registraram pela 

escrita suas experiências, bem como compartilharam suas memórias a respeito de sua própria 

alfabetização e suas reflexões sobre as práticas pedagógicas às quais foram submetidos. Todo este 

processo teve como base referenciais teóricos da área de alfabetização. Problematiza-se aqui, 

portanto, como estes memoriais de alfabetização poderiam contribuir para a prática pedagógica. 

O objetivo deste estudo é apresentar os limites e possibilidades dos memoriais de alfabetização 

para a prática pedagógica na RP do curso de Pedagogia. Em termos metodológicos, neste trabalho 

são analisados os memoriais escritos por residentes da Escola Municipal Paulo Freire. 

Identificaram-se alguns fatores limitantes como: a falta de estrutura e recursos nas escolas, os 

diversos contextos de vulnerabilidade social das famílias dos alunos, o desconhecimento ou 

desatualização teórico e conceitual da Pedagogia por parte dos docentes, a forte influência de 

ensino mecanizado e não dialógico, falta de atividades lúdicas que promovam vivências 

significativas e contemplem as diversidades.  E fatores que promovem possibilidades como: o 

desenvolvimento de memórias afetivas positivas, valorização e reconhecimento dos alunos como 

sujeitos sociais e históricos ativamente participantes do processo de aprendizagem, a autonomia 

e a cidadania, estímulo à literacia emergente, confiança e estreitamentos de vínculos entre os 

membros da comunidade escolar. De forma geral, percebeu-se a memória do espaço-escolar como 

promotor da alfabetização das residentes, de um lado como um ambiente hostil e limitante ao 

processo ensino/aprendizagem reproduzindo ainda hoje práticas já superadas, por outro como um 

ambiente acolhedor onde a criança pode brincar, aprender, interagir, ser criativa, desenvolver 

competências, habilidades e adquirir valores. Conclui-se que esta atividade possibilitou refletir 

sobre pistas importantes para fomentar discussões sobre as práticas pedagógicas utilizadas e suas 

contribuições para a formação de professores. 
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EXPERIMENTAÇOES COM O RIZOMA: CARTOGRAFAR, PENSAR E CRIAR UM 
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Com essa proposta visamos acolher os movimentos e promover trocas de criação e de construção 

de saberes em torno das artes cênicas, da performance, da dança e da música. Através de encontros 

e oficinas de sensibilização e promoção do debate sobre a visibilidade e visualidade das produções 

artísticas e seus significados para compreensão de um corpo intensivo em formação. Tem como 

objeto “o corpo sentido total”, Corpo Sem Órgãos, CsÓ, tem objetivo geral “sensibilizar um corpo 

intensivo”, que pode vir a ser tecitura ou desdobramento de vários corpos:- Corpo amoroso- Corpo 

ressonante- Corpo e Ritmo- Corpo Ameríndio- Grafismo corporalÉ experimental, não nos 

envolvemos com o corpo do ideal platônico somos próximos a corpo/s dionisíaco/s; ou seja, 

buscamos menos forma e mais performance – experimentação – experimentalidade nos temas e 

nas ações; o que o já feito nos leva a pensar sobre – o corpo? O que ainda não foi proposto, mas 

merece atenção (?) ou já foi experimentado, mas pode ser deslocado em nova experimentação, 

ser atualizado (?).   Entenda-se por corpo intensivo, corpo sem órgãos ou corpo que age, interprete 

e sente nos limites do infra-sentindo, pesquisando e registrando as linguagens, as imagens, as 

percepções que o transversalizam e que podem ser acessados direta ou indiretamente por meio de 

alguns encontros.Propomos ENCONTROS que possam radicalmente alimentar os modos e os 

processos de viver o corpo e suas sensibilidades;Agenciar ações e estratégias nas mais diversas 

linguagens artístico-culturais-visuais- comunicativas a partir de temas como corpo, sensibilidade 

e a criação de existências outras;Outros objetivos específicos:Fortalecer a ação de profissionais 

que atuam com as artes, as artes cênicas, a dança e áreas afins e estimular a proposição de práticas 

que movimentem a/s concepção/ões de corpo disponíveis na filosofa da diferença deleuziana; 

guattariana;Estimular processos de criação de teatralidades e performances; sensibilizar corpos 

em experiência sensitivas e performativa; dialogar com com diferentes concepções de corpo e 

pedagogias da criação; experimentar concepções outras de um corpo sensível.No primeiro 

momento o Projeto respeita a necessidade do isolamento social, investiremos em encontros 

remotos como o lugar no qual as telas dos dispositivos eletrônicos permitem lançar as imagens 

dos corpos dos artistas. E no futuro, quando tais medidas de isolamento possam com segurança 

serem flexibilizadas, a pretensão é de realizar encontros presenciais. 
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PROJETO DE EXTENSÃO ECOLOGIA DE SABERES COM POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DO PARANÁ 
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Este resumo relata minha participação como estudante indígena no Projeto Ecologia de Saberes 

com Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná. Participei na organização de várias atividades: 

"roda de diálogos" sobre educação escolar indígena, organização de uma live com jovens guarani, 

em que eles contaram um pouco sobre suas histórias e cantaram músicas e na live de acadêmicos 

indígenas com outros(as) acadêmicos(as) e pude falar um pouco sobre minha história e da minha 

comunidade na pandemia, as dificuldades financeiras para me manter na universidade, porque 

morar em cidade grande não é fácil e para nós nativos é ainda mais difícil devido ao preconceito. 

Nas rodas trocamos saberes e aprendemos com os detentores dos saberes indígenas sobre a forma 

como a educação é realizada nos territórios, as demandas na universidade e escutamos guerreiras 

e guerreiros indígenas sobre as dificuldades da pandemia, expondo suas ideias para a melhoria 

não só das comunidades, mas de todos, índios e não índios. Eu sou do curso de engenharia civil 

e assim que ingressei, em 2020, começou a pandemia, então o projeto veio agregar muitas coisas. 

Como eu era muito tímido, a participação está ajudando a me soltar, por ter sido bem recebido 

pelo grupo, comecei a me sentir em casa, participando cada vez mais nos encontros semanais que 

temos. Nos nossos encontros semanais conseguimos abordar questões que eu posso levar para o 

meu curso, como o encontro que tivemos sobre os impactos causados nos territórios indígenas 

pelas construções de rodovias e hidrelétricas. Essas questões podem ser discutidas no curso para 

construir caminhos sem prejudicar e agredir ainda mais o meio ambiente para que os animais e 

nós nativos dessa terra possamos usufruir do melhor que a natureza nos dá. Com a pandemia tudo 

ficou restrito, mas conseguimos realizar os aulões de pré-vestibular indígena que apoiou os 

candidatos a ingressarem na universidade. A falta de internet boa e um bom computador me 

impediram de fazer as aulas do meu curso, então o projeto permitiu manter o vínculo com a 

universidade. No projeto vivenciamos e aprendemos com indígenas de outros territórios e etnias 

nas quais compartilhamos conhecimentos das diferentes culturas e com os outros integrantes não 

indígenas que vêm de outras áreas e de diferentes cursos que agregam ainda mais o grupo com 

conhecimentos. Cada encontro se torna mais especial e ficamos ainda mais conectados como uma 

família com pessoas que nunca imaginaríamos conhecer. 
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ENSINANDO ASTRONOMIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
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A disciplina de ciências no ensino fundamental proporciona o desenvolvimento de conceitos 

físicos fundamentais, que serão importantes para a compreensão de conceitos mais elaborados no 

ensino médio. Nesta perspectiva, construímos uma sequência didática, fundamentada na teoria da 

aprendizagem significativa de Ausubel, para ensinar conceitos de astronomia a alunos do 6º ano 

do ensino fundamental de uma escola pública, localizada em Jandaia do Sul-PR. A sequência foi 

desenvolvida em seis aulas, com o objetivo de proporcionar aos alunos a compreensão básica de 

conceitos relacionados à astronomia, tais como: o sistema solar; os movimentos de rotação, 

translação e revolução realizados pela Terra e a Lua; a formação das estações do ano e os eclipses. 

Inicialmente, aplicamos um pré-teste para verificar o conhecimento dos alunos em relação aos 

conceitos que seriam abordados na sequência didática. Em seguida, apresentamos aos alunos 

questões ou situações problemas de suas vivências e os questionamos sobre as possíveis 

explicações, desafiando os alunos a buscar respostas para solucionar os problemas apresentados. 

Após esse diálogo, por meio de slides, introduzimos os conceitos fundamentais e para contribuir 

para a aprendizagem, utilizamos várias estratégias, tais como: vídeos; simuladores; jogos  e 

execução de experimentos. Por fim, para aplicação do conhecimento verificamos se os alunos 

estavam aptos a responder as questões iniciais, indicando se o conhecimento foi incorporado. Em 

relação aos resultados, a comparação entre o pré-teste e o pós-teste revela que houve uma elevação 

considerável no percentual de acertos no pós-teste, assim, consideramos que os objetivos de 

aprendizagem foram alcançados. Destacamos também, a importância formativa dos alunos do 

PIBID por meio da experiência vivenciada. 
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LIMITES E POSSIBILIDADES NOS MEMORIAIS DE ALFABETIZAÇÃO PARA 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ 
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Dialoga-se aqui sobre a experiência de residentes no Programa Institucional de Residência 

Pedagógica, projeto de alfabetização, na construção de registros de memórias sobre seus próprios 

processos de alfabetização, enquanto recurso formativo centrado na escrita reflexiva e 

autobiográfica, chamado de memorial de alfabetização. Para tanto, as/os residentes dedicaram-se 

à construção das narrativas das histórias de vida a partir de uma escrita memorialística-reflexiva, 

mobilizando os relatos sobre as vivências no processo de alfabetização. Tal proposta problematiza 

se a produção e partilha de memórias e histórias de vida dos residentes sob a ótica da vivência de 

ser alfabetizado permite a emergência de reflexões sobre o formalismo de práticas pedagógicas 

recorrentes nas trajetórias de escolarização, isto é, se o processo de escrita memorialística-

reflexiva incentivasse a reflexionar o vivido, das preconcepções à reflexão sobre os fundamentos 

da alfabetização. Com isso, o objetivo do trabalho reside em identificar limites e possibilidades 

para a alfabetização registrados em memoriais de alfabetização das residentes. A construção dos 

memoriais esteve ancorada nos referenciais teóricos de Freire (1996), Josso (2004); e Kuiava; 

Siera e Wiacek (2009). Metodologicamente, foram analisados os memoriais de sete residentes 

que frequentavam a mesma escola-campo do projeto, sendo que, exercício de investigação, cada 

memorial foi lido e relido cuidadosamente, visando a encontrar fragmentos que permitissem 

levantar limites e possibilidades para o processo de alfabetização na prática e formação docente 

de estudantes do curso de Pedagogia da UFPR.  Como limites, observou-se a forma mecânica 

como a alfabetização tende a ser realizada nos métodos tradicionais de educação; o medo e o 

desamparo encarado pelas crianças ao chegar na escola; a rigidez dos professores com os erros 

impedindo o aprendizado sob esses; e o uso excessivo de atividades de memorização como parte 

da alfabetização. Em contrapartida, como possibilidades notou-se o incentivo à leitura tanto no 

ambiente familiar quanto no escolar; a possibilidade de partilha de experiência entre as crianças 

nas suas culturas de pares; a valorização do conhecimento prévio dos educandos; o estímulo a 

escrita espontânea; e para os professores, a reflexão sobre seus próprios processos de 

alfabetização e a eterna reflexão sobre a prática. A partir deste estudo, conclui-se que os 

memoriais de alfabetização permitem a emergência de reflexões enriquecedoras, as quais serão 

consideradas para o próximo ciclo formativo do projeto. 
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A bolsa de monitoria digital da disciplina de Língua Espanhola 1 sob a supervisão da Profa. Dra. 

Valeria Verónica Quiroga foi realizada durante os meses de maio e junho de 2021, e foi 

interrompida no fim de junho para me incorporar como bolsista ao Projeto de Extensão - 

Audiovisuais culturas, interculturas e outras artes. A hipótese com a qual comecei minhas tarefas 

de monitor da disciplina foi a de que como estudante da etapa final do Curso de Letras Português 

e Espanhol e como usuário nativo da Língua Espanhola e da Portuguesa isso poderia me ajudar 

na compreensão das dificuldades de falantes de Português brasileiro que começam a aprender a 

Língua Espanhola. Além disso, devido ao fato de ter desenvolvido tarefas de professor de Língua 

Espanhola presencialmente com anterioridade, e na forma remota durante a pandemia em 2020 e 

2021, considerou-se que eu estava apto para as tarefas próprias de monitor desta matéria, que se 

concebe como uma introdução à Língua Espanhola. Para tanto, a professora e eu reuníamo-nos 

semanalmente de forma virtual às segundas-feiras das 20h00 às 22h00 com duas voluntárias para 

realizar a revisão dos conteúdos previamente organizados pela professora em slides que depois 

seriam usados nas aulas remotas através da plataforma Teams. A aula acontecia às terças de forma 

síncrona das 19h00 às 21h00 e era gravada para ser disponibilizada para quem não a pudesse 

assistir sincronamente. Além da revisão junto à professora às segundas, manteve-se um canal 

aberto de contato através da plataforma WhatsApp para a realização de apontamentos, sugestões, 

revisões e comentários prévios e posteriores às aulas para melhorar quaisquer aspectos destas. 

Entre os materiais disponíveis dispúnhamos de plataformas como a UFPR Virtual, através da qual 

se enviavam exercícios e/ou trabalhos, bem como atividades que contabilizavam a presença para 

os alunos que assistiam às aulas de maneira assíncrona. Outros materiais disponibilizados foram 

vídeos, slides, um canal da turma no WhatsApp, o e-mail e meu próprio WhatsApp enquanto 

bolsista, canais estes em que foram realizadas diversas consultas. Foi considerada a premissa de 

que o conhecimento da Língua Espanhola por parte da turma após a realização desta matéria 

deveria ser de uma iniciação na língua de forma a aperfeiçoar os conhecimentos em próximas 

etapas. Como conclusão devo dizer que cumpri todas as minhas expectativas a respeito desta 

matéria pois consegui ajudar os estudantes e a docente naquilo que foram as minhas tarefas e 

ainda me permitiu ampliar novos espaços de desempenho das minhas habilidades. 
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Com a constante evolução tecnológica e a crescente demanda por profissionais desenvolvedores 

de aplicações Web, este trabalho discute sobre a realização de cursos voltados para o 

desenvolvimento de aplicações nesta temática. De modo geral, este trabalho objetiva desenvolver 

habilidades técnicas de desenvolvimento de aplicações Web por meio da aplicação de conteúdos 

filtrados na Literatura priorizando organizar os melhores recursos utilizados por desenvolvedores 

de aplicações para Web e promover o ensino de Ciência da Computação através do 

desenvolvimento de aplicações Web de forma gratuita e acessível para a comunidade. Desta 

maneira, o curso encontra-se na fase de preparação e organização do conteúdo programático que 

será abordado durante todas as etapas de aplicação das aulas. Neste contexto, este trabalho vem 

sendo desenvolvido por pesquisadores do curso de Licenciatura em Computação da Universidade 

Federal do Paraná – Setor Palotina através de um projeto de extensão. Sendo assim, o curso será 

disponibilizado em um sítio na Web no formato de Curso Online Aberto e Massivo (MOOC), 

onde os aprendentes poderão desenvolver ou aperfeiçoar o processo de criação de aplicações Web 

a partir da exposição à videoaulas e outros materiais de apoio com conteúdos e desafios que 

nortearão o aprendizado. De modo a facilitar o aprendizado de desenvolvimento de aplicações 

Web, o conteúdo do curso será disponibilizado com a organização de um passo a passo onde os 

aprendentes poderão contemplar os principais conceitos necessários para desenvolver aplicações 

de modo confiante e profissional. Sendo assim, os conteúdos que serão aprendidos, no contexto 

do desenvolvimento de aplicações Web, serão testados a partir do desenvolvimento de alguns 

jogos e trabalhos propostos pelos pesquisadores. Deste modo, os aprendentes poderão praticar 

todos os conceitos adquiridos a partir da construção de sistemas que realizarão alguma demanda 

de solução tecnológica que envolva sistemas voltados para a Web. Inserido neste contexto do 

ensino de Ciência da Computação, este estudo tem sua relevância na divulgação Científica e na 

disseminação do conhecimento de Ciência da Computação para formar pessoas capazes de criar 

produtos tecnológicos baseados na Web, tornando global o acesso à formação de novos 

especialistas da área para atender as demandas provenientes da evolução tecnológica que invadiu 

as indústrias e transformou os meios de produção. 
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O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de 

Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos 

cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a 

partir da segunda metade de seu curso. Devido as restrições causadas pela pandemia do vírus 

COVID-19, os encontros foram virtuais e igualmente valiosos para a consolidação do 

aperfeiçoamento das residentes, abrangendo os referenciais teóricos, produção de escrita, 

discussões, roda de conversas e debates com o tema educação através do Meet. Uma das 

atividades propostas pela coordenação da Residência Pedagógica foi escrever/recordar e analisar 

as primeiras memórias de alfabetização em sala de aula, a significação da linguagem, do 

pedagógico e do lúdico. Portanto, oobjetivo deste resumo é analisar os memoriais de alfabetização 

de graduandas de Pedagogia da UFPR.  Mediante desta atividade, cuja metodologia foi a escrita 

de memoriais, uso de fotos e matérias da época, as futuras docentes reviveram algumas de suas 

experiências e puderam ouvir as vivências das demais colegas do grupo E. M. Anísio Teixeira. 

Como resultado, as memórias analisadas para este artigo foram muito preciosas, pois foi-se capaz 

de analisar as memórias ao longo de 30 anos. As residentes serão chamadas hipoteticamente, por 

A, B, C, D, E, F e G a fim de garantir e preservar o anonimato. A residente A foi alfabetizada em 

1977 e a mais jovem, residente F, foi alfabetizada em 2007. Pôde-se observar, pela análise das 

memórias, a metodologia utilizada, sendo ela boa parte utilizando o ensino tecnicista, o 

construtivismo e somente uma o montessoriano; a importância do apoio da família; a 

alfabetização começa em casa com auxílio de um familiar; as dificuldades enfrentadas para escrita 

e leitura e falta de dialogicidade do professor. Como conclusão, observou-se a necessidade de o 

docente alfabetizador fazer uma reflexão pessoal e olhar para dentro de suas memórias escolares, 

resgatando suas experiências sobre a alfabetização. O professor tem como principal papel ser o 

mediador da aprendizagem, para isso é necessário que ele tenha essa consciência na aplicação de 

suas práticas e metodologias pedagógicas. Ao se apropriar de suas memórias do passado, tanto 

positivas como negativas, é possível que suas aplicações em sala de aula ocorram com melhorias 

eficazes. Os profissionais da educação devem se espelhar nas memórias e experiências positivas 

e evitar as vivências e práticas consideradas frustrantes. 
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O presente trabalho pretendeu diagnosticar a situação das aulas remotas da disciplina de Língua 

Espanhola I ministradas no curso de Tecnologia em Secretariado da UFPR. Ao longo da última 

oferta - ERE 3 -,  foram realizadas aulas síncronas e assíncronas, bem como as atividades 

avaliativas para presença e conteúdo. Tentando entender a situação quanto à adesão dos alunos e 

aproveitamento do conteúdo, considerando toda a problemática trazida pela pandemia ocasionada 

pela COVID-19 a partir de março/ 2020 e o ambiente de ensino remoto, elaborou-se um 

formulário com questões ligadas à situação individual dos estudantes. Por meio dessa análise, que 

contou com a resposta de 33% dos alunos matriculados na disciplina, foi possível chegar a 

algumas conclusões. Um dos pontos de destaque foi a falta de tempo, pontuada por 85,7% dos 

alunos, de modo que muitos começaram a assistir às aulas síncronas e depois tiveram que parar. 

Entretanto, também há certa preferência  para que o contato seja síncrono, visto que, para o 

aprendizado de línguas estrangeiras, um dos pontos essenciais é a prática  simultânea. Além disso, 

outro aspecto destacado durante este período, foi a dificuldade ocasionada por problemas 

técnicos, denotando certa oscilação no acesso à internet - tanto dos alunos quanto da docente. Por 

meio dessas e demais respostas  foi possível diagnosticar essa disciplina e pensar em alternativas 

para uma oferta no próximo semestre, visando atividades que demandem maior contato por parte 

dos estudantes com a língua, com a docente, os monitores e, especialmente, entre os próprios 

estudantes. De maneira geral, através da atividade diagnóstica procurou-se realizar um exercício  

de reflexão quanto à situação de sócio-aprendizagem de cada um dos alunos matriculados no 

curso, buscando oferecer uma melhor oferta para o próximo semestre. 
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“Conversas com o PET Indígena UFPR em tempos de pandemia” foi um circuito de eventos 

realizados na modalidade remota durante o ano de 2020 com o objetivo de debater o avanço da 

pandemia de COVID-19 entre povos e territórios indígenas no Brasil. A iniciativa deu 

continuidade aos debates da Semana Acadêmica dos estudantes indígenas da UFPR, evento 

realizado na modalidade presencial nos anos de 2018 e 2019 no Prédio Histórico da UFPR, 

Curitiba. Frente à impossibilidade de realização presencial do evento, assumimos o desafio de 

organizar o encontro nas plataformas virtuais. O “Conversas com o PET Indígena em tempos de 

pandemia” foi dividido em dois momentos: no 10 de agosto de 2020, com a live ‘’Direitos 

Indígenas: reflexões sobre as práticas jurídicas'', e no dia 17 de agosto de 2020, com a live ‘’Saúde 

Indigena em tempos de pandemia: estratégias, olhares e práticas’’.  Elegemos a perspectiva da 

atuação de profissionais indígenas no enfrentamento da pandemia, destacando a importância dos 

protocolos da OMS - Organização Mundial de Saúde e buscando sua tradução ao entendimento 

dos povos. No debate, nos fortalecemos ao perceber que estávamos trabalhando em conjunto, 

pensando alternativas para o enfrentamento da pandemia em nossos povos. O evento contou com 

profissionais da saúde que estavam na linha de frente nas aldeias do estado do Paraná, como a 

enfermeira Jaqueline Rodrigues, do povo Kaingang, contaminada pelo COVID-19 na frente de 

trabalho, e a presidente do CONDISI - Conselho Distrital de Saúde Indígena Litoral Sul, Andreia 

Takua, do povo Guarani. No âmbito jurídico, contamos com convidados atuantes na questão 

indígena, destacando a advogada Dr. Jocemarina Marangone, do povo Kaixana. Focalizamos os 

direitos indígenas priorizando a abordagem das vacinas, que estavam em processo de pesquisa, e 

apontando meios de disseminação da pandemia nas aldeias indígenas do país. A metodologia das 

lives focou em estudos de caso, revelando que o trânsito de profissionais da saúde entre estados 

e comunidades foi por vezes vetor de contaminação: um médico contaminado em Santa Catarina 

levou a pandemia à coletivos indígenas na região de Tabatinga/Amazonas, em uma área de 

concentração de várias aldeias, incluindo povos isolados. Concluímos que, no Brasil, 

lamentavelmente o número de vítimas indígenas pela COVID 19 foi alarmante, com alastramento 

da doença nas terras indígena de todo o país. Identificamos a importância do Estado de Bem Estar 

Social, do Sistema Único de Saúde, das políticas públicas de redução das desigualdades e da 

efetivação dos direitos indígenas. 
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Numa perspectiva social a aprendizagem e o desenvolvimento profissional docente podem ser 

compreendidos como processos que decorrem das mudanças de participação em comunidades 

sociais nas quais seus membros compartilham experiências de modo mais formativo do que 

informativo. Nesse sentido, fruto de ações extensionistas vinculadas ao curso de Licenciatura em 

Ciências Exatas do campus da UFPR de Jandaia do Sul, bem como de parcerias estabelecidas por 

meio de disciplinas obrigatórias do mesmo curso o projeto “ÁGORA – UFPR/Jandaia Sul”, 

formou a partir do ano de 2020 um coletivo cujo objetivo consistiu em refletir sobre práticas 

pedagógicas matemáticas pautadas nos pressupostos da Educação Matemática; sobretudo em 

tempos de ensino remoto das escolas ocasionado pela pandemia do novo coronavírus. Num 

momento de mudanças tanto em relação às políticas públicas no âmbito da Educação Básica, com 

a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), quanto nos cursos de formação de 

professores (e no ensino superior de modo mais geral), com a curricularização da extensão, a 

discussão sobre outras diretrizes para a formação de professores, dentre outros aspectos, o 

desenvolvimento do projeto desde seu início contemplou, em especial, três ações que abarcaram 

diferentes atividades: i) estudos teóricos: desenvolvimento de discussões entre futuros 

professores, professores formadores e professoras da Educação Básica sobre textos estudos 

previamente, concernentes ao campo da Educação Matemática; ii) rodas de conversa transmitidas 

pelo Youtube: desenvolvimento de uma sequência de lives nas quais, semanalmente professores 

que ensinam Matemática nos diferentes níveis de ensino compartilharam experiências com 

Modelagem Matemática com suas turmas. Essas transmissões foram realizadas pelos membros 

(professoras e estudantes) vinculados ao projeto; iii) Desenvolvimento de atividades 

investigativas de forma remota: coordenadora e professoras orientadoras vinculadas ao projeto, 

desenvolveram atividades de cunho investigativo, pertinentes ao campo da Educação Matemática 

com os estudantes vinculados ao projeto, de forma remota. O objetivo dessa ação foi estudar e 

refletir sobre possibilidades de desenvolvimento de aulas de Matemática de modo remoto, que 

sejam pautadas em problemas e não em exercícios. Tais ações permitiram tanto a aproximação 

entre os docentes atuantes nos diferentes níveis de ensino e futuros professores de Matemática 

quanto reflexões coletivas acerca do empreendimento de uma educação matemática crítica 

durante e pós pandemia. 
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O presente resumo faz parte de um relato das atividades formativas do Programa de Residência 

Pedagógica na área de Alfabetização do curso de Pedagogia (Presencial e Híbrida) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). A proposta de residência na área de alfabetização de 

crianças, jovens, adultos e idosos vem sendo realizado de forma remota com a parceria das escolas 

municipais de Curitiba tem discutido e problematizado as práticas de alfabetização relacionadas 

com a prática e formação docente. Entre as atividades propostas realizou-se a produção de 

memoriais (registros) de alfabetização das acadêmicas de Pedagogia, a fim de levantar questões 

pedagógicas do segundo ciclo formativo do Projeto. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é 

apresentar as reflexões sobre a escrita de memoriais de alfabetização de residentes do curso de 

Pedagogia da UFPR. A metodologia da pesquisa se constituiu pela escrita e apresentação em uma 

roda de conversa de memoriais das residentes do projeto. De forma geral, pôde-se enumerar as 

possibilidades encontradas durante o período de alfabetização, suas características, viabilidade e 

consequências aparentes ao aluno que passa por esse processo, que pode ser responsável por 

grande parte dos sentimentos, memórias e lembranças sobre sua infância, sendo esse processo ao 

menos adequado. Enquanto observa-se os memoriais apresentados pelas alunas do programa, 

verifica-se que muitas variantes podem ser notadas, que alguns pontos de vistas ou métodos 

utilizados durante esse processo podem repetir-se ou mesmo assemelhar-se com os apresentados 

por outras alunas. As metodologias compostas em alguns relatos não são mais aplicadas, ou 

podem ser pouco aplicadas, enquanto verifica-se a introdução a alfabetização, como a utilização 

de cartilhas, mas algumas metodologias observam-se com frequência que o sucesso relatado pelas 

alunas faz com que essas técnicas continuem sendo utilizadas mesmo após um grande espaço de 

tempo, como é o exemplo da educação apresentada de maneira lúdica. Conclui-se, então, que a 

escrita de memoriais de alfabetização pode ser um importante aliado para refletir sobre as práticas 

já realizadas de alfabetização e aquelas que podem ser construídas no próximo ciclo formativo do 

projeto. 
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O intuito deste trabalho é apresentar as atividades de ensino realizadas pelo Programa de 

Educação Tutorial (PET) de Psicologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) entre 2020 e 

2021. Inicialmente, as atividades estavam previstas para serem realizadas presencialmente, mas 

devido à pandemia da Covid-19 foram adaptadas para o formato remoto, respeitando as normas 

sanitárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim, com o objetivo de 

complementar a formação dos petianos e fomentar o debate e o compartilhamento de 

conhecimentos acerca de temáticas relevantes para a psicologia, foram realizados grupos de 

estudos sobre diferentes temas de interesse dos integrantes (Psicologia e Relações Étnico-Raciais, 

Psicologia Hospitalar, Psicologia e Sexualidade e Psicoterapia Breve), apresentações de artigos 

escolhidos pelos petianos e um seminário sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). Estas atividades foram realizadas entre os próprios integrantes do grupo. Além disso, o 

grupo participou de atividades culturais, por exemplo, assistir a filmes e peças de teatro, 

proporcionando momentos culturais e de integração fora do ambiente de trabalho. Também 

ocorreram, com a finalidade de garantir um funcionamento integrado do grupo, a realização de 

atividades de caráter formativo, administrativo e de aprimoramento dos conhecimentos dos 

petianos, sendo elas: a elaboração de atas nas reuniões, organização e divulgação de eventos, 

promoção da ampliação do repertório cultural, bem como o incentivo ao desenvolvimento das 

habilidades organizativas e administrativas do grupo e o compartilhamento de saberes entre os 

membros. Todas as atividades elencadas acima aconteceram dentro do tempo destinado às 

reuniões semanais, com exceção dos grupos de estudos, que ocorreram em horários alternativos 

a depender da disponibilidade dos integrantes. Com o exercício dessas tarefas, os integrantes do 

grupo PET desenvolveram conhecimentos mais embasados e aprofundados, por meio de debates 

construtivos que integraram ricas discussões. Diante disso, observou-se que, a partir da realização 

das atividades de ensino, contribuímos para a melhora da qualidade da formação acadêmica dos 

petianos, com o desenvolvimento de trabalhos que permitiram a aprendizagem de habilidades 

requisitadas no contexto acadêmico e profissional. Portanto, foi possível contemplar o eixo de 

Ensino que compõe o programa PET com qualidade, a despeito das adversidades impostas pela 

Covid-19. 
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As matérias da Terra são fonte de inspiração no projeto de extensão universitária “Cerâmica: 

magia, técnica, arte e política”. Mediados pela prática da cerâmica, no projeto buscamos o diálogo 

entre diferentes perspectivas técnicas, artísticas, culturais e ambientais, abarcando desde a arte 

contemporânea a um conjunto de tradições artísticas. A equipe integra ceramistas com diversas 

trajetórias -urbanas, indígenas, camponesas – que juntos constroem e compartilham seus 

conhecimentos em coletivos de práticas denominados “Cirandas de Aprendizagem”. Diante do 

isolamento social provocado pela pandemia de COVID-19, nossa equipe de ceramistas se viu 

desafiada a continuar interagindo em ambientes virtuais. Esse processo resultou no curso de 

extensão universitária “Encontros com o Barro: cerâmica em tempos de pandemia”, ofertado 

integralmente em modalidade remota, com 60 horas de atividades formativas.  O curso propõe a 

montagem de uma estação de trabalho caseira para a experimentação de técnicas de modelagem 

em argila e introdução ao mundo da cerâmica. Integrando uma série de 4 audiovisuais e material 

gráfico de apoio desenvolvidos pela equipe do projeto, a metodologia está centrada em encontros 

semanais em ambientes remotos, para a troca de experiências. Foram ofertadas 60 vagas 

distribuídas entre estudantes e servidores da UFPR e comunidade externa, as quais foram 

preenchidas com alta demanda (112 inscritos). Os cursantes são, em sua maioria, estudantes de 

graduação da UFPR e membros da comunidade externa, oriundos de três estados brasileiros e 

com diferentes níveis de prática – ceramistas iniciantes e experientes. O maior desafio de nossa 

equipe foi manter o espírito das Cirandas de Aprendizagem (centro vivo do projeto) em ambientes 

virtuais. Os resultados apontam que, mesmo na modalidade remota, houve uma alta adesão dos 

inscritos aos encontros remotos semanais, revelando que a construção colaborativa da experiência 

permaneceu sendo o ponto alto das metodologias desenvolvidas no projeto em seu terceiro ano 

de existência. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

407 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

ADAPTAÇÕES DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO PET PSICOLOGIA AO 

ENSINO REMOTO 

Nº: 202110457 

Autor(es): Bruno Fernando de Jesus Melare, Cecilia Trevisani Lohmann, Ines Lin, Jullye 

Gabrielly Oliveira Ponsoni 

Orientador(es): Alessandra Sant Anna Bianchi 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Educação Remota, Extensão Universitária, Pet 

 

Por conta da pandemia da Covid-19, o PET Psicologia se viu obrigado a adaptar suas atividades 

para a modalidade remota. Quando surgiu a necessidade de adequação ao meio virtual, todas as 

atividades de extensão já haviam sido planejadas para efetivação no formato presencial, trazendo 

preocupação por se tratarem de projetos que necessitavam de contato direto com público. Uma 

das maiores preocupações era o projeto intitulado “UFPR nas Escolas”, no qual o grupo ia 

presencialmente a escolas do ensino médio, para instrumentalizar alunos sobre formas de ingresso 

no ensino superior, além do funcionamento e dinâmicas de permanência dentro da UFPR. Outros 

eventos planejados presencialmente foram o “PET Arte” e o “II Encontro Curitibano de 

Psicologia” (ECP), sendo o primeiro caracterizado por eventos interdisciplinares que promoviam 

diálogos entre arte e psicologia, e o segundo um encontro de intercâmbio de conhecimentos em 

psicologia por diversas instituições e profissionais da cidade de Curitiba. Mesmo diante dos 

desafios de adequação à modalidade remota, foi possível realizar as atividades propostas. Diante 

disso, esse resumo tem como objetivo fazer um relato sobre o processo de adaptação das 

atividades de extensão do PET Psicologia para o modelo remoto. Após o replanejamento, a 

atividade “UFPR nas escolas” passou a se chamar “UFPR em Casa”, sendo realizada em 

encontros virtuais e posteriormente a disponibilização de uma cartilha produzida pelo grupo. Os 

encontros do “PET Arte” também foram possíveis através de transmissões no Youtube,  atingindo 

mais de 100 visualizações em cada encontro, maior que nosso número de participantes no formato 

presencial. O êxito desse projeto levou à criação do “Diálogos PET”, desenvolvendo outros 

diálogos interdisciplinares além da arte, também dentro do mesmo formato. O ECP foi modificado 

para exposições através do YouTube e contou com a presença de pessoas externas à Curitiba, 

resultando em 1.771 visualizações. Além da ampliação de divulgação dos nossos projetos nas 

mídias, também foi elaborado o PET Recomenda, um projeto já planejado para o formato online 

que consistiu em uma série de publicações nas redes sociais do grupo, abordando recomendações 

sobre temas culturais ou científicos. Percebeu-se, nesse sentido, o potencial que as atividades 

remotas possuem de ampliar o público alcançado e as possibilidades de diálogo com profissionais 

de todo o país. Entretanto, deve-se destacar que tais dinâmicas exigem equipamentos e condições 

que não estão acessíveis a toda população, gerando a exclusão de uma parcela das pessoas. 
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A migração da educação para o meio virtual, em decorrência da pandemia do COVID-19, tornou 

necessária uma série de medidas adaptação curricular, estratégias de ensino e de avaliação. Uma 

das grandes perdas nessa transição foram os espaços de convivência e troca de informações sobre 

as possibilidades no cotidiano universitário, incluindo nisso as interações sociais, mas também o 

engajamento nas disciplinas e nas atividades de pesquisa, ensino e extensão. A falta de sentimento 

de pertencimento e a falta de engajamento com as iniciativas promovidas pela universidade 

podem vir a ser um dos motivos para a evasão escolar e para o sofrimento mental no meio 

universitário, além de um não aproveitamento dos recursos ofertados pela universidade. Para 

suprir as demandas geradas foi desenvolvido o Projeto Corredores Virtuais, com os objetivos de: 

organizar materiais que auxiliem o conhecimento sobre a cultura universitária; possibilitar a 

divulgação de informações sobre as pesquisas, projetos e ações desenvolvidas pela comunidade 

universitária; promover o engajamento nas atividades universitárias; e produzir materiais que 

auxiliem o conhecimento sobre a cultura universitária da forma mais acessível. O público alvo 

são os alunos da Universidade Federal do Paraná, principalmente a comunidade de calouros a 

partir de 2020. Ao todo foram desenvolvidos 16 episódios de podcasts, que serão adaptados para 

a versão vídeo com a tradução em libras e divulgados nas plataformas Spotify e Youtube. Com 

isso objetiva-se amplificar a divulgação das iniciativas da Universidade Federal do Paraná, 

promovendo experiências mais proveitosas e saudáveis ao longo da vivência universitária e 

permitindo que algumas possíveis dúvidas, por parte dos estudantes, sejam esclarecidas ou ao 

menos encaminhadas ao setor responsável. O projeto foi desenvolvido no Departamento de 

Psicologia do Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná. 
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TRÂNSITO E CIDADANIA - ETAPA 3 

Nº: 202110464 

Autor(es): Adriana Peracetta Abrahão, Ana Catarina Brito Aires , Ana Patrícia Sousa, Ana 

Paula Vieira do Nascimento Calabria, Beatriz Soares de Souza, Clara Drimel, Clara Jullyana 

Mendes Pinheiro, Daiane Teixeira Moro, Fernanda Camargo , Giovana Mirna Rodrigues Silv 

Orientador(es): Alessandra Sant Anna Bianchi 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Prevenção, Saúde, Trânsito 

 

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 3 por meio da ação específica Ciranda do Trânsito, tem como objetivo discutir 

com crianças, adolescentes e adultos a forma mais segura de fazer parte do trânsito. O projeto tem 

buscado se desenvolver atento ao tripé ensino-pesquisa-extensão. Em 2021 a equipe é formada 

por estudantes de psicologia da UFPR e de outras instituições tanto do Paraná como de outros 

estados brasileiros. Inicialmente foi feita uma capacitação para a equipe executora, por meio de 

seminários, palestras, discussões. 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. Inicialmente, o grupo também trabalhou na seleção de atividades 

desenvolvidas em anos anteriores para também comporem o MuVi- Trânsito (Museu Viajante 

sobre Trânsito) UFPR. Após esta fase, os procedimentos da extensão, neste ano de trabalho 

remoto e necessidade de distanciamento físico, estão sendo dirigidos ao desenvolvimento de 

atividades para promover segurança no trânsito a serem embarcadas em dois módulos do MuVi-

Trânsito UFPR. As atividades têm foco nos temas de excesso de velocidade, condução sem 

habilitação, condução sob efeito do sono, segurança de idosos e responsabilidade dos pais. Os 

trabalhos buscam promover uma adequada percepção de risco para que circular seja mais seguro 

e saudável. Em relação ao desenvolvimento de habilidades de pesquisa, os participantes da equipe 

submeteram seis trabalhos para apresentação na 51ª 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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HISTÓRIAS E MEMÓRIAS SOBRE EDUCAÇÃO - 2ª EDIÇÃO 

Nº: 202110469 

Autor(es): Bruno Augusto Pedroso de Souza, Carlos Wilson de Lima, Cezar Augusto Oliveira 

Camparim, Emanuel Diogo Lima dos Santos, Isabella Aparecida Pinto Lopes, Luiz Felix 

Miguel Bouard, Moara Milleo Baracat de Siqueira 

Orientador(es): Nadia Gaiofatto Goncalves, Andrea Bezerra Cordeiro 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Acervos, Fontes Históricas, História Da Educação 

 

Este Projeto 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. 

Principais ações desenvolvidas em 2021: a) dois cursos de extensão; b) elaboração do Boletim A 

Traça; c) elaboração de um livro sobre o projeto (docentes e discentes); d) criação de página de 

Facebook e de Instagram do projeto. As diretrizes estabelecidas no livro Pedagogia da Autonomia, 

de Paulo Freire, constituem pressupostos metodológicos do projeto, de forma articulada com o 

conceito de habitus de Pierre Bourdieu, junto a outros referenciais da História da Educação, que 

abordam em especial os cuidados para preservação e organização de acervos. Devido à pandemia, 

as ações foram todas realizadas de forma remota. a) O curso intitulado “História da Educação: 

temas, acervos e fontes de pesquisa” foi realizado de maio a julho, com 74 participantes. O 

segundo curso, intitulado “História da Educação: temas, acervos e fontes de pesquisa 2ª edição” 

está em andamento, com início em setembro, e término em dezembro. Ambos abordam temáticas 

diversas sobre História da Educação e contaram com convidados, além da equipe do projeto. b) 

No Boletim A Traça, são abordadas temáticas relacionadas à História da Educação, acervos, 

preservação de documentos, com linguagem acessível ao público em geral, mas com 

fundamentação acadêmica. Edições disponíveis em https://bit.ly/cdphepublicacoes c) No livro, a 

reflexão central é sobre como as ações do projeto dialogam com os princípios extensionistas, e 

como contribuem para a formação dos/as estudantes. E d) nas páginas criadas, com o nome do 

projeto, são divulgados materiais diversos como eventos, pesquisas, acervos, publicações, 

relacionados à História da Educação. Como resultados principais, destacamos a formação inicial 

e continuada sobre a História da Educação e as trocas de informações e contatos promovidos pelos 

cursos de extensão. Destacamos também a pesquisa e produção de conhecimento, o aprendizado 

de uma escrita fundamentada mas com linguagem mais acessível, por parte dos/as estudantes da 

equipe, bem como a divulgação para um público mais amplo que o acadêmico, de temas e de 

cuidados relacionados a investigações, acervos e cuidados relacionados a fontes históricas. Neste 

sentido, estamos contribuindo para 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 LEVANTAMENTO DE OEDS PARA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E 

AGROECOLÓGICA 

Nº: 202110470 

Autor(es): Kauana Petronila Ribeiro Mergen, Renata de Cacia Ferreira 

Orientador(es): Ehrick Eduardo Martins Melzer 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Educação Agroecológica E Do Campo, Educação Geográfica, Objetos 

Educacionais Digitais 

 

Esta ação descrita faz parte do projeto Licenciar intitulado “LABORATÓRIO DE OBJETOS 

EDUCACIONAIS DIGITAIS VOLTADOS À DOCÊNCIA DIGITAL NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES“, que trabalha com três ações relativas à produção 

e mapeamento de Objetos Educacionais Digitais (OED) voltados a educação geográfica, 

agroecológica e do e no campo. Desta forma, este trabalho sintetiza as ações desenvolvidas em 

torno do mapeamento de OED. Para este levantamento, metodologicamente, construíram-se dois 

procedimentos: i) levantamento dos portais que congregam objetos OED produzidos por 

professores, pesquisadores e profissionais das mais diversas áreas de atuação e ii) construção de 

um modelo de fichamento pensado para organizar e catalogar os OED levantados. O objetivo 

geral desta ação específica é construir um material que permita auxiliar o professor no trabalho 

de planejamento das suas aulas e atividades, dentro do ambiente escolar e no momento de trabalho 

remoto, proporcionado a partir das normas instituídas para distanciamento social e protocolos 

colocados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O que baliza teoricamente este trabalho é 

a compreensão em torno dos OED, os quais podem compor variados modelos, desde uma imagem 

até softwares mais complexos. Ressaltamos que os objetos foram organizados e categorizados a 

partir das suas características e dos conceitos que potencializam o enlace entre teoria e prática e 

sua potencial utilização em sala de aula. Os resultados esperados desta ação materializam-se a 

partir do levantamento dos OED catalogados em arquivos .doc e que servem de base para um 

banco de dados articulado a partir do site do Laboratório de Estudos em Ludicidade, Tecnologia 

e Comunicação (LUTECOM) da UFPR Litoral. Para além de fazer um mapeamento destas 

produções, temos como objetivo a articulação dos OED com a docência digital para possibilitar, 

no pós-pandemia, o uso da tecnologia educacional na modalidade presencial amparadas na licença 

dos Recursos Educacionais Abertos (REA). Vale salientar que os OED que não tenham um site 

de referência poderão ser organizados dentro do REA-UFPR, a partir da autorização dos seus 

autores, mediante documentação organizada por esta equipe do Licenciar. 
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A EDUCAÇÃO AGROECOLÓGICA, EDUCAÇÃO INFANTIL E LITERATURA: 

CONJUNÇÕES COLETIVAS DO LICENCIAR COM PROFESSORAS DE TIJUCAS 

DO SUL 

Nº: 202110471 

Autor(es): Ezequiel Ferraz de Campos, Rafaela Valachinski Gandin 

Orientador(es): Ehrick Eduardo Martins Melzer, Gilson Walmor Dahmer 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Agroecologia, Educação Infantil, Literatura Infantil 

 

Esta ação descrita faz parte do projeto Licenciar intitulado “LABORATÓRIO DE OBJETOS 

EDUCACIONAIS DIGITAIS VOLTADOS À DOCÊNCIA DIGITAL NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES“, que trabalha com três ações relativas à produção 

e mapeamento de Objetos Educacionais Digitais (OED) voltados a educação geográfica, 

agroecológica e do e no campo. Assim, o presente trabalho sintetiza ações realizadas por meio de 

uma parceria construída coletivamente com o município de Tijucas do Sul-PR e suas 

comunidades. O objetivo foi amparar iniciativas que já são desenvolvidas em torno de três 

projetos no município, as quais são: hortas escolares, viveiros de mudas nativas e pomares nas 

escolas municipais. Desta forma, escutando os diretores, professores e comunidades, a partir das 

escolas, foi externalizada a carência no acesso de materiais que usam a literatura infantil com uma 

noção mais voltada ao viés agroecológico. Neste sentido, esta ação culmina na criação/concepção 

de um livro de literatura infantil que relacione a história com aspectos elencados no material do 

Simpósio Nacional de Educação Agroecológica (SNEA), que desenvolvem os princípios da 

diversidade e vida. A metodologia adotada é a da pesquisa-ação, na perspectiva de Michel 

Thiollent, tomando como base rodas de conversa com as secretarias municipais, diretores de 

escolas, gestores, professores e pessoas das comunidades para a coleta de informações e 

construção coletiva. A partir do debate o que se desenhou foi um processo criativo organizado em 

três grandes etapas: a) criação da personagem que ocorreu por meio da escolha de um animal 

comum a fauna municipal e que foi a base para ilustrar a protagonista da história; b) a construção 

do contexto da história que se deu a partir do trabalho com as escolas na formação continuada de 

educadores e professores, para trabalhar com o conceito geográfico de paisagem, estimulando as 

crianças na produção de suas paisagens pessoais, pano de fundo da história e c) a definição da 

personagem (protagonista) e das paisagens, proporcionadas pela criatividade das crianças, 

amalgamadas pela história construída coletivamente entre universidade, comunidade e escolas. O 

que propomos ao final desta ação é a concepção de um livro de história infantil que será 

diagramado a partir do Laboratório de Estudos em Ludicidade, Tecnologia e Comunicação 

(LUTECOM) do Setor Litoral. O livro será registrado com ISBN e também será organizado a 

partir das regras estipuladas pela licença Creative Commons e dentro das disposições do REA 

UFPR. 
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CIBERTESSITURAS E CRIAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE INTELIGÊNCIA 

COLETIVA ATRAVÉS DE LIVES DO LICENCIAR 2021 - LIGEO UFPR LITORAL 

Nº: 202110474 

Autor(es): Milene Cristina da Costa Vale, Nicolas Henrique Machado 

Orientador(es): Ehrick Eduardo Martins Melzer, Marcos Aurelio Zanlorenzi, Neusa Maria 

Tauscheck 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Educação Básica, Objetos Educacionais Digitais, Rodas De Conversa 

 

A descrição desta ação faz parte do projeto Licenciar “LABORATÓRIO DE OBJETOS 

EDUCACIONAIS DIGITAIS VOLTADOS À DOCÊNCIA DIGITAL NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES“, que trabalha com três ações relativas à geração 

e mapeamento de Objetos Educacionais Digitais (OED), voltados à educação geográfica, 

agroecológica e do e no campo.  Como base teórico-conceitual utilizamos as obras de Pierre Lévy, 

intituladas “A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço” e “O que é virtual?”, 

que tratam da compreensão dos mecanismos de colaboração digitais, tais como a Internet, por 

exemplo. Com esta ação tivemos por objetivo os processos de auto formação do coletivo 

(licenciandos e docentes), bem como a geração de materiais para formação externa ao projeto, 

entendendo que essas atividades voltadas para a construção de OED podem contribuir na 

experimentação e elaboração dos dispositivos de inteligência coletiva. Foram utilizados materiais 

digitais, como plataformas de videoconferência para a realização dos encontros e as redes sociais 

(Youtube e Facebook) para a divulgação e transmissão, por meio do recurso denominado 

StreamYard. Como metodologia utilizamos rodas de conversa, que favorecem a união e a 

emancipação de coletivos. Considerando que o ato educativo contextualizado se constitui em um 

marcador da imersão dos sujeitos no ato de conhecer e transformar a própria realidade, a roda de 

conversa possibilita a ligação entre questões que, em um primeiro momento, podem parecer 

separadas. Como metodologia de trabalho, as rodas oportunizam encontros dialógicos, 

possibilitando a geração e ressignificação de saberes sobre as experiências dos partícipes 

(convidados e equipe Licenciar). Fundada na horizontalização das relações de poder, entendem a 

fala como expressão de modos de vida. Assim, trata-se de uma postura ético-política em relação 

à geração de conhecimento. Neste trabalho as rodas de conversa são fundamentais, na medida em 

que possibilitaram a partilha de diferentes saberes, entre os envolvidos. Foram realizadas lives 

com rodas de conversa acerca de várias temáticas ligadas ao objetivo do projeto. Sendo um projeto 

em construção, além dessas atividades, está prevista no planejamento a edificação de novas ações 

envolvendo as temáticas relativas ao escopo do projeto. 
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A INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE: REFLEXÕES SOBRE O ACESSO E AS 

PRÁTICAS DE PERMANÊNCIA.  FASE III 

Nº: 202110475 

Autor(es): Bruno Santos Ramos Cerdan 

Orientador(es): Rosangela Gehrke Seger 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Ensino Superior, Inclusão, Necessidades Específicas De Aprendizagem E 

Tdah 

 

A pesquisa “inclusão de estudantes com necessidades específicas de aprendizagem na 

universidade: reflexões sobre o acesso e as práticas de permanência - fase II”, objetiva analisar a 

inclusão desses estudantes na universidade, sobre a ótica do acesso, assim como aprofundar 

estudos sobre as concepções dessa temática. O ingresso de estudantes com algum tipo de 

necessidade específica de aprendizagem, no ensino superior, vem crescendo nas últimas três 

décadas, tanto no Brasil como no mundo. O objetivo do estudo foi entender de que forma se deram 

as pesquisas que abordam a inclusão destes estudantes no ensino superior (e para efeito de 

comparação, também em crianças) entre os anos de 2008 – 2020. Para isso, a metodologia 

aplicada foi a de análises qualitativas com enfoque na pesquisa documental e, comparada às bases 

normativas de diferentes instituições, foram realizadas pesquisas em bancos de dados da CAPES 

e sites de Universidades, na busca de publicações sobre o assunto. Foram identificadas 20 

pesquisas na temática, que demonstraram avanços no caráter pedagógico destacadas nas 

instituições. Através da análise realizada destaca-se a questão da integralização e a inclusão dos 

alunos com necessidade específica de aprendizagem – TDAH. Quanto à regulamentação das leis 

que atendam às especificidades educacionais, observou-se que na Argentina existe a Lei Nacional 

nº 27.306/2018. No Brasil há a 1ª política pública nacional para as pessoas com dislexia e/ou 

TDAH (PL 7081/2010), mas apenas para alunos a serem atendidos na educação básica. Concluiu-

se que o Brasil possui poucos estudos específicos das necessidades específicas de aprendizagem 

e carência de legislação no geral, atribuindo-se a isto, pouca representatividade e a tardia inclusão 

dos estudantes NEE no ensino superior. Além da pesquisa de referências bibliográficas na 

temática, ao longo do período do programa, fui convidado a participar de espaços online de debate 

pela UFPR, UFRRJ e pela UNCuyo, da Argentina. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL NA FORMAÇÃO 

DE ENGENHEIROS CIVIS PREPARADOS PARA O FUTURO 

Nº: 202110477 

Autor(es): Cristiane Santana Monteiro dos Santos, Gabriel Angelo Juc Dias 

Orientador(es): Elvidio Gavassoni Neto 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Desenvolvimento Profissional, Habilidades Profissionais, Mercado De 

Trabalho 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) em Engenharia Civil da UFPR constitui-se em um 

importante agente transformador na educação de futuros engenheiros, proporcionando uma 

formação ampla e de qualidade aos alunos da graduação. Uma vez que o programa se baseia em 

horizontalidade, trabalho em equipe e autonomia, o participante é estimulado a desenvolver uma 

gama de habilidades imprescindíveis. Levando em consideração a experiência de 

desenvolvimento profissional promovida pelo programa, este estudo teve como objetivo avaliar 

a gama de habilidades técnicas e não-técnicas desenvolvidas pelos seus integrantes. A 

Metodologia utilizada baseou-se na compilação das 51 atividades distintas realizadas pelo grupo 

durante o período de 2013-2021, obtidas por meio dos relatórios de atividades e planejamento 

anualmente entregues ao Ministério da Educação. A partir de uma lista de 59 habilidades 

profissionais necessárias ao engenheiro civil em um futuro próximo, de um recém estudo 

publicado pela União Europeia, foi identificado que as habilidades citadas pela referência foram 

trabalhadas pelos discentes do grupo nas atividades do programa. O estudo possibilitou identificar 

as habilidades exercidas pelo PET, o número de vezes que uma determinada habilidade 

profissional foi trabalhada durante o período estudado e o número de distintas habilidades 

trabalhadas em cada atividade do PET. Verificou-se que 85% das 59 habilidades do artigo de 

referência foram trabalhadas em atividades do programa ao longo dos últimos 9 anos. As 

habilidades que apareceram um maior número de vezes foram comunicação avançada, ética 

profissional e numeracia básica. As atividades com maior eficiência em exercitar um maior 

número distinto de habilidades foram: atividades ligadas à estrutura interna do grupo, organização 

de eventos técnico-científicos, cursos, palestras e visitas técnicas. Tais resultados indicam que o 

PET contribui de forma significativa para a formação de engenheiros preparados para o futuro 

mercado de trabalho. Os resultados também constituem-se em uma importante ferramenta de 

planejamento do grupo de modo a incluir-se atividades em que as habilidades não exercidas 

possam ser desenvolvidas pelos integrantes do PET. 
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COMO O FECHAMENTO DE UM COLÉGIO AFETA OS/AS ESTUDANTES? 

Nº: 202110479 

Autor(es): Ana Carolina Silva de Oliveira, Debora Cristina Santos, Gabriela Ferreira, Geovana 

de Lima Terezin 

Orientador(es): Cristiane Araldi Delduque De Macedo, Roberto Dalmo Varallo Lima De 

Oliveira 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Cotidiano, Escola Pública, Jovens E Escolarização 

 

O cotidiano escolar possui rotina e relações interpessoais que também influenciam na formação 

de cada sujeito, sendo que as interações afetivas são relevantes para o desenvolvimento das/os 

estudantes. Deste modo, alterações no âmbito escolar podem causar desconforto para a 

comunidade, em especial, para as alunas e os alunos. Em 2020, seis colégios de Curitiba/PR foram 

cessados e, com isso, o objetivo deste trabalho foi observar como o fechamento de um deles afetou 

o cotidiano escolar na perspectiva das/os estudantes. A pesquisa se deu a partir de um formulário 

constituído no Google Forms e aplicado de maneira remota, em que foi perguntado qual a idade 

e o gênero da/o respondente, quanto tempo estudou na escola que fechou, uma palavra que 

simbolizasse o sentimento quanto a esse fato e uma questão aberta para explicar a escolha da 

palavra. Participaram da pesquisa 16 estudantes do 2º ano do Ensino Médio (EM): cinco meninas 

e 11 meninos entre 15 e 18 anos. Também houve seis respondentes do 3º ano do EM, três meninas 

e três meninos, todos com 17 anos. Seis pessoas estudaram três anos ou mais na escola recém 

fechada, quatro estudaram dois anos e nove estudaram um ano ou menos. A palavra mais citada 

foi “tristeza”, sendo que uma das pessoas afirmou na questão aberta que sentiu isso, pois, “na 

escola tive uma melhora grande em relação a amizades, notas e o aprendizado em geral no colégio 

e com o fechamento veio a tristeza”. A dimensão pessoal/subjetiva é indissociável das demais 

dimensões do cotidiano escolar e a afetividade também está ligada aos processos de ensino-

aprendizagem. Portanto, apesar de a cessação da escola estar mais relacionada às dimensões 

institucional/organizacional e sociopolítica do contexto escolar, observamos que ela impactou as 

subjetividades das/os estudantes por meio das respostas obtidas. Sentimentos de tristeza, invasão, 

saudade e injustiça tiveram destaque, demonstrando o descontentamento das/os participantes com 

o fechamento da escola. Sendo a escola um ambiente de socialização, o fechamento do colégio 

trouxe mudanças consideráveis na rotina das pessoas e gerou impacto negativo para as/os 

estudantes, devido a necessidade de estudar em outro local e o sentimento de invasão ao seu 

espaço. Por fim, temos que o espaço escolar é, além de um ambiente educativo, um lugar que 

promove a troca de ideias, valores e interesses, sendo que as mudanças no cotidiano escolar 

podem influenciar diversos aspectos, inclusive os processos de ensino-aprendizagem. Para 

amenizar tais impactos, é necessário dar voz aos sentimentos das/os estudantes. 
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LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

Nº: 202110486 

Autor(es): Amanda Cristina Foetsch, Darlei Silva Pereira Junior, Kalinca Lesinhovski, Mariana 

da Silva Freitas 

Orientador(es): Elisangela De Campos 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Educação Matemática, Formação De Professores, Laboratório De Ensino De 

Matemática 

 

O Licenciar é um programa que articula ensino, pesquisa e extensão universitária nas licenciaturas 

da UFPR que, adaptando-se ao cenário da Covid-19, passou a trabalhar  de forma online. O projeto 

Licenciar do Curso de Matemática tem como objetivo geral desenvolver atividades de ensino para 

serem ministradas no contexto do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM). O Licenciar 

conta atualmente com seis estudantes de licenciatura, bolsistas e voluntários, e nesta edição temos 

como objetivo desenvolver atividades para um LEM virtual no Colégio Estadual Jayme Canet, 

do município de Curitiba. Essas atividades estão sendo desenvolvidas  juntamente com os 

professores da escola parceira,  e a ideia é trabalhar com os alunos da escola vários conteúdos 

matemáticos usando principalmente a investigação matemática como  metodologia de ensino. As 

atividades foram iniciadas em junho de 2021, começando com discussões sobre a constituição de 

um LEM e sobre tendências metodológicas para o ensino, dentre elas, a resolução de problemas 

e o material manipulável. Estamos estudando a teoria sobre a Educação Matemática Crítica, que 

propõe que a Matemática deve ser ensinada para desenvolver a capacidade de argumentação e 

crítica dos estudantes para que eles possam se posicionar como cidadãos críticos perante a 

sociedade. Em um LEM o uso do material concreto é sempre estimulado, mas devido a pandemia 

isso não é viável, então buscamos por atividades que possam ser realizadas de forma remota e que 

em uma reunião online despertem o mesmo interesse como o material concreto.  O objetivo 

estabelecido junto aos professores da escola é de trazer a matemática de uma maneira diferente 

aos alunos.Sendo assim, cada um dos participantes do projeto elaborou uma atividade 

investigativa e estas  6 atividades investigativas estão sendo aplicadas em um LEM virtual. O 

intuito das atividades desenvolvidas pelo projeto é despertar o interesse pela matemática 

trabalhando assuntos que nem sempre são vistos no ano letivo. O público alvo para essas 

investigações  são os alunos do Ensino Fundamental, que se inscreveram para realizar as 

atividades no seu contraturno. A construção de um LEM, mesmo que de forma remota, é de 

grande importância para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
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INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA LÚDICO COGNITIVA : INTERLÚDICO 

Nº: 202110487 

Autor(es): Davi Sidnei de Lima, Fernando Ricardo dos Santos, Iara de Moura Engracia Giraldi, 

Kriscieli Fonsaca, Leonan Ferrari Felipin, Luiz Claudio Silveira Duarte, Pietra Diovanna 

Saladini de Cecco, Rafael Goulart Lodi, Rebecca Nobrega Ribas Gusso Harder Janke, Ta 

Orientador(es): Daniella Rosito Michelena Munhoz, Tatiana Izabele Jaworski De Sa Riechi 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil, Jogos, Neuropsicologia 

 

O impacto das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 no desenvolvimento infantil, 

atrelado  à demanda de mercado por evidências científicas no uso terapêutico do jogo bem como, 

a crescente necessidade de desenvolvimento de práticas suplementares de intervenção, na área da 

saúde e educação, que não se restrinjam à clínica tradicional e presencial, deram luz ao projeto de 

extensão INTERLÚDICO. Isto posto, o projeto propõe-se a atuar na elaboração de práticas de 

reabilitação neuropsicológica, na divulgação neurocientífica e na sensibilização do jogo como 

instrumento de intervenção lúdico-cognitiva. Em parceria com demais cursos da Universidade 

Federal do Paraná (Design, Comunicação Social, Informática e Educação) e iniciativa privada, a 

metodologia aplicada contemplou o uso das redes sociais (Instagram, Youtube e Spotify) como 

canais de comunicação para três frentes de ação: Siricutico, Cocoruto e Bora Jogar para Aprender. 

O Siricutico é uma ferramenta de intervenção psicoeducacional para educadores, cuidadores de 

crianças e adolescentes, profissionais da saúde e comunidade em geral em formato de podcasts 

mensais com duração de aproximadamente trinta minutos. O Cocoruto é um programa 

audiovisual quinzenal com duração média de 10 minutos que produz e divulga, através do jogo, 

técnicas suplementares baseadas em evidências científicas de promoção de qualidade de vida, 

estimulação sócio emocional e cognitiva infanto-juvenil. Por fim, o Bora Jogar para Aprender é 

uma iniciativa de pesquisação interdisciplinar, bem como de desenvolvimento técnico-

metodológico, propagação, defesa e incentivo do uso do jogo analógico como instrumento de 

intervenção terapêutica do desenvolvimento humano e promoção do bem-estar. As mídias digitais 

registram cerca de 600 seguidores e 24 episódios, com alcance aproximado de 8.000 usuários em 

onze meses de funcionamento do projeto. O INTERLÚDICO também contribuiu na formação 

dos estudantes, para o  aprofundamento técnico-prático na área de neurociências do 

desenvolvimento e seus potenciais de transversalidade, além de ter estimulado a capacitação na 

elaboração de técnicas psicoeducacionais, uso profissional de mídias sociais, trabalho 

interdisciplinar e protagonismo na promoção de iniciativas de impacto social. Portanto, os 

resultados indicam que o INTERLÚDICO tornou acessível intervenções no desenvolvimento 

infantil através do jogo com base em evidências neurocientíficas prescindindo do contato 

presencial. Também, proporcionou aos extensionistas experiência de trabalho com novas 

plataformas, técnicas e instrumentos. 
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AÇÕES AFIRMATIVAS NA AMÉRICA LATINA: BRASIL, ARGENTINA, MÉXICO, 

COLOMBIA, BOLÍVIA E URUGUAI. 

Nº: 202110488 

Autor(es): Maelyn Beatrys Tallini, Patricia de Oliveira Melo 

Orientador(es): Claudia Regina Baukat Silveira Moreira 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Ações Afirmativas, Inclusão Social, Políticas De Permanência 

 

A Lei 12.711/2012 determina a distribuição de, no mínimo,  50% das vagas por curso e turno nas 

universidades e institutos federais, para o ingresso de estudantes oriundos de escolas públicas, 

sendo metade dessas vagas reservadas aos que apresentam renda familiar bruta igual ou inferior 

a um salário mínimo e meio per capita. É, ainda,  estabelecida uma sub-cota para alunos pretos, 

pardos e indígenas na proporção dessa população segundo aferido pelo último Censo do IBGE  

que, no caso do Estado do Paraná, em 2010, é de 28,51%. Depois de quase uma década de vigência 

da lei, o nosso objetivo foi identificar o alcance das políticas de permanência para estudantes 

cotistas da UFPR, nos anos de 2017, 2018 e 2019. Diante da indisponibilidade de dados internos 

à Universidade, o recurso utilizado foi o conjunto de dados coletados do questionário do Enade. 

Os procedimentos metodológicos foram de estatística descritiva, visando a comparação dos 

concluintes cotistas e dos concluintes não-cotistas no triênio de 2017 a 2019. O total de estudantes 

respondentes no ano de 2017 foi 2538, em 2018 são 1156 e no ano de 2019 são 2191. Para analisar 

o perfil dos estudantes foram utilizados os dados relativos a gênero, cor e tipo de escola. E para 

analisar o perfil de formação dos estudantes da UFPR, foram utilizados os dados relativos ao tipo 

de auxílio, formas de ingresso, situação de trabalho, renda familiar e tipo de bolsa acadêmica. 

Pode-se concluir que, ao longo desse período, o sistema de cotas viabilizou o maior ingresso de 

mulheres na UFPR, totalizando, 54,21% mulheres e 45,79% homens. Outro dado relevante 

demonstra que 97% dos estudantes cotistas são oriundos da escola pública e 38% estão situados 

na faixa de renda familiar de até 3 s.m. Quanto ao perfil étnico-racial dos estudantes cotistas, 27% 

se auto-identificaram como pardos, 7% pretos, 1% indígenas, 2% amarelos e 62% brancos. Além 

disso, os dados compilados permitem concluir que as políticas de permanência significaram a 

possibilidade de subsistência para os discentes cotistas até o último ano de seu curso, pois 84% 

deles declarou ter recebido algum tipo de assistência estudantil, contra 78% dos não-cotistas. 

Outro dado que chama a atenção é o percentual de cotistas (27%) que declarou ter recebido bolsas 

acadêmicas, ante 19% entre os não-cotistas. Em suma, as políticas de permanência, somadas aos 

programas de iniciação à docência, à pesquisa e à extensão, constituem ferramentas determinantes 

ao êxito acadêmico de estudantes cotistas, além de ser um fator imprescindível à formação 

universitária em sua plenitude. 
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DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO 

ENSINO REMOTO DE BIOLOGIA NO COLÉGIO ESTADUAL SANTA GEMMA 

GALGANI, EM CURITIBA-PR 

Nº: 202110489 

Autor(es): Claudia Lago, Douglas Felipe Mendes Correia de Oliveira, Geovanna Carvalho 

Mariosi da Silva, Liana Simioni Costa, Thalita Morais Rote 

Orientador(es): Claudia Maria Sallai Tanhoffer 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Ensino De Biologia, Ensino Médio, Ensino Remoto 

 

A Educação Básica Pública, durante a pandemia, encontrou mais desafios do que já enfrentava 

em períodos anteriores à atual crise sanitária; centenas de milhares de estudantes perderam o 

convívio diário que possuíam em suas escolas e o acesso facilitado às aulas, atividades e 

avaliações. O Programa de Residência Pedagógica, dentro desta realidade, auxiliou no 

desenvolvimento das atividades ao inserir licenciando(a)s de Universidades Federais na Rede 

Pública de Ensino. O presente trabalho visa compartilhar a experiência obtida pela equipe do 

programa ao atuar no Colégio Estadual Santa Gemma Galgani, em Curitiba-Paraná, detalhando 

as atividades performadas pelo(a)s participantes e como estes acreditam que o programa 

colaborou para suas profissões futuras dentro da licenciatura. As atividades do(a)s residentes 

abrangeram aulas expositivas pelo serviço de comunicação Google Meet; elaboração de aulas 

para ensino remoto e híbrido, considerando que parte do(a)s estudantes assistiram a aula 

presencialmente no Colégio e acompanharam pela televisão pendrive; elaboração de slides e 

materiais de apoio para diversos conteúdos; correção de avaliações; promoção de uma gincana, 

com o objetivo de fomentar o interesse do(a)s estudantes nas aulas e atividades; organização de 

bate-papos mensais com profissionais de diversas áreas de atuação, como Medicina Veterinária e 

Psicologia, sendo este um espaço que objetivou apresentar aos estudantes da Rede Pública 

algumas das carreiras a serem seguidas após a formação no Ensino Básico e as possibilidades de 

ingresso no Ensino Superior por meio de programas públicos como Prouni, FIES e SiSU. O 

programa realizou as atividades previstas em edital e buscou utilizar outras ferramentas alinhadas 

com o Ensino por Investigação para atrair mais estudantes e buscar aproximá-los das temáticas 

abordadas em aula, tendo em vista as dificuldades do Ensino Remoto. Observou-se que em alguns 

casos a maior aderência às aulas remotas ocorreu pela presença de residentes durante as aulas, 

visto que além de ministrar as aulas, a equipe estava sempre presente em períodos síncronos e 

assíncronos para auxiliar com possíveis dúvidas relacionadas ao conteúdo e realização de 

avaliações. Percebeu-se, portanto, que os benefícios da equipe ao acompanhar o desenvolvimento 

da disciplina de Biologia positivos tanto para o(a)s estudantes, que obtiveram um 

acompanhamento adicional em seu aprendizado, quanto para os próprios residentes, que puderam 

desenvolver suas habilidades no ofício de educadores, contribuindo para sua formação docente. 
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TRADUÇÃO PARA LIBRAS DE TERMOS ANATÔMICOS UTILIZADOS EM 

ANATOMIA VETERINÁRIA: ESTUDO PRELIMINAR 

Nº: 202110490 

Autor(es): Danielle Marrie Moraes Alves, Mylena Barreto Chan, Priscila Mara Simoes 

Orientador(es): Marcello Machado 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Anatomia Veterinária, Estudos Linguísticos, Libras 

 

O ingresso da primeira estudante surda no curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) evidenciou não apenas os desafios para o seu pleno acesso à universidade, mas 

dificuldades para que a sua inclusão pudesse ocorrer de forma efetiva em cada disciplina cursada. 

Em virtude da escassez de sinais específicos na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a área 

de anatomia veterinária, se notou a necessidade de sinais capazes de tornar o entendimento do 

assunto mais prático, bem como a indicação e descrição de partes corpóreas mais precisas. O 

objetivo deste trabalho foi criar sinais em Libras para ilustrar e descrever termos e componentes 

anatômicos presentes nos assuntos tratados na disciplina de Anatomia Veterinária Descritiva I 

(BA048), ofertada para o primeiro período do curso de Medicina Veterinária. Um plano para a 

criação de sinais foi estabelecido contemplando o conteúdo de dois dos primeiros temas da 

ementa: termos indicativos de posição e direção e osteologia do membro torácico. Os sinais foram 

desenvolvidos com base no material didático da disciplina, que segue a nomenclatura anatômica 

veterinária oficial sugerida pelo Comitê Internacional em Nomenclatura Anatômica 

Macroscópica Veterinária por meio da Nomina Anatomica Veterinaria, como também na 

observação de peças anatômicas do acervo didático do Departamento de Anatomia. O processo 

de criação contou com a colaboração de profissionais intérpretes de Libras que acompanharam a 

aluna surda ingressante durante as aulas do primeiro semestre de 2019. Assim que estabelecido, 

cada sinal foi registrado nas formas de desenho e vídeo. Os desenhos foram feitos em um caderno 

escolar de modo a demonstrarem sequencialmente cada etapa da gesticulação. Os vídeos foram 

produzidos com o auxílio de um tablet. Foram criados 121 sinais, dos quais 21 são referentes a 

termos indicativos de posição e direção e 94 à osteologia do membro torácico, com abrangência 

de todos os ossos do membro. Pretende-se oficializar os sinais desenvolvidos por meio do 

processo oficial para registro e adoção de sinais em Libras e dar continuidade ao projeto com a 

criação de sinais para os demais assuntos contemplados pela disciplina, bem como para todos os 

demais temas da anatomia veterinária. Espera-se que os sinais desenvolvidos possibilitem o pleno 

entendimento do aluno surdo em anatomia veterinária, oportunizem melhor rendimento 

acadêmico e, por conseguinte, facilitem a comunicação entre surdos e entre surdos e ouvintes não 

apenas no meio acadêmico, mas futuramente na atuação profissional. 
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CONFECÇÃO DE MODELOS DIDÁTICOS NATURAIS DE VÉRTEBRAS E 

SEGMENTOS DA COLUNA VERTEBRAL DAS ESPÉCIES EQUINA E BOVINA 

Nº: 202110494 

Autor(es): Ana Luiza Junges Willrich, Ellis Maria Kmita, Scarlett Ingryd Alves da Silva 

Orientador(es): Marcello Machado 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Anatomia Veterinária, Coluna Vertebral, Modelo Anatômico 

 

A coluna vertebral apresenta uma série de particularidades anatômicas que permitem classificar 

as vértebras por regiões ou mesmo distingui-las individualmente. Somando-se às características 

ósseas gerais de cada região, o estudo deste assunto em anatomia veterinária é ainda mais 

desafiador quando considerada a necessidade de comparação entre espécies animais, como ocorre 

na disciplina de Anatomia Veterinária Descritiva I (BA048) do curso de Medicina Veterinária da 

UFPR. O objetivo deste trabalho foi produzir modelos anatômicos naturais de vértebras das 

espécies equina e bovina para auxílio no processo ensino-aprendizagem durante as aulas práticas. 

Foram selecionadas vértebras representativas das regiões cervical, torácica, lombar e sacral, em 

bom estado de conservação e pertencentes ao acervo didático do Departamento de Anatomia. 

Promoveu-se o clareamento dos ossos por imersão em H2O2 25 volumes durante 07 dias, seguido 

de escovação em água corrente para a remoção de debris teciduais e secagem à temperatura 

ambiente. As vértebras foram montadas, individualmente ou em conjunto, sobre bases de madeira 

por meio de fixação com barra roscada. Com o auxílio de uma furadeira, as vértebras foram 

perfuradas na face ventral do corpo, sem transfixação, e fixadas à extremidade livre da barra 

roscada, já encaixada na base de madeira, previamente perfurada com o auxílio de uma micro 

retífica acoplada a suporte vertical. O atlas de ambas as espécies foi perfurado em seu arco ventral. 

Adesivo de cianoacrilato foi utilizado para melhor fixação das barras roscadas às bases de madeira 

e vértebras. Os ossos sacros foram fixados na posição vertical para facilitar a identificação de 

todos os seus elementos ósseos e colados à barra roscada, inserida no canal sacral, com resina 

acrílica polimerizável. Ímãs de neodímio foram utilizados para manter unidas as vértebras L5 e 

L6 de equino por meio dos seus corpos e faces articulares dos processos transversos, o que tornou 

o modelo lúdico por possibilitar o destacamento de L5 para melhor entendimento de suas partes. 

Foram confeccionados 21 modelos, 11 de vértebras equinas e 10 de vértebras bovinas, todos 

identificados com etiqueta contendo o nome das vértebras e a espécie animal. Espera-se que os 

modelos confeccionados se tornem uma ferramenta de ensino útil ao professor, pois oportunizam 

fácil demonstração e facilitam a identificação das vértebras e suas características anatômicas, o 

que pode otimizar o estudo dos discentes e melhorar o seu desempenho na disciplina. 
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MONITORIA DIGITAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O USO DE 

TECNOLOGIAS A FAVOR DA DOCÊNCIA 

Nº: 202110496 

Autor(es): Anna Carla Paulino, Gabriela Adriele Pereira da Silva 

Orientador(es): Rosecler Vendruscolo, Vera Luiza Moro 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Formação De Professores, Monitoria Digital, Tecnologias Na Educação 

 

Neste relato de experiência buscamos explanar sobre o processo de ensino-aprendizagem da 

monitoria veiculada pelo Programa Emergencial de Monitoria Digital, ocorrida no período 

suplementar de maio a agosto de 2021 referente ao 1º semestre de 2020, realizada junto à 

disciplina de Introdução à Educação Física (BE048), do Departamento de Educação Física da 

Universidade Federal do Paraná. O estudo objetivou relatar o percurso das acadêmicas autoras, 

uma bolsista e outra voluntária, durante a atuação na monitoria, dentre as ações demandadas estão: 

a elaboração de vídeos explicativos, questionários de avaliação, revisões de prova, participações 

em seminários avaliativos e correções de trabalhos, leituras guiadas, provas e portfólios finais da 

disciplina. Dada a situação pandêmica, utilizamo-nos de materiais de apoio remoto e virtuais junto 

às plataformas online, todas as aulas foram realizadas no Microsoft Teams, que junto ao 

WhatsApp foram os principais meios de comunicação entre monitoras-discentes e docentes em 

que avisos, documentos, vídeos, materiais da disciplina e informações gerais eram 

disponibilizados. As atividades avaliativas como as leituras guiadas foram efetuadas no Google 

Forms, as provas na UFPR Virtual e o portfólio postado no Padlet como um mural virtual. Entre 

as professoras e monitoras o uso do Google Drive foi essencial para acesso rápido de informações 

compartilhadas como a planilha de notas do Google Sheets. Outra ferramenta utilizada como 

apoio pedagógico durante o processo foi o diário de campo, a fim de investigar os movimentos 

realizados na disciplina e posteriormente revisitados de forma a corroborar na elaboração deste 

estudo. A partir dessa experiência pode-se vivenciar as demandas da docência universitária, 

compreender os contextos de ensino-aprendizagem durante o ensino remoto, adquirir 

conhecimento para além do conteúdo, contemplando aspectos da didática, da metodologia, das 

relações pessoais e interpessoais, da organização de uma disciplina, sendo assim voltando nosso 

olhar para o ser professora caracterizado de muita responsabilidade, saberes e planejamento. 

Deste modo, entender as relações educador-educando possibilitou novas contribuições e 

construções de aprendizagem durante a disciplina para além das unidades teóricas estudadas 

durante o curso. 
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EXPERIÊNCIA COM A BUSCA ATIVA DE ESTUDANTES DE BIOLOGIA DO 

ENSINO MÉDIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

Nº: 202110498 

Autor(es): Carolina Derkacz, Caroline Mira de Paula dos Reis, Corine Vanessa Los Costa, 

Larissa de Melo Schroeder, Luana Meister 

Orientador(es): Claudia Maria Sallai Tanhoffer 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Abandono, Ensino Médio, Pandemia Por Covid-19 

 

A pandemia da covid-19 promoveu diferentes desafios à comunidade escolar, além dos já 

previstos impactos no processo de ensino-aprendizagem, um dos reflexos do ensino remoto foi o 

aumento significativo da evasão estudantil. O desinteresse do(a)s estudantes devido aos 

impedimentos, como falta de acesso à internet e/ou computadores, a falta de um ambiente 

doméstico propício para o estudo, além da necessidade de alguns adolescentes trabalharem para 

complementar a renda familiar neste momento de crise, são só alguns motivos que podem ter 

causado a baixa participação dos estudantes nas aulas online, muitas vezes vazias, e na resolução 

dos exercícios. Tendo em vista a complexidade que o contexto exige foram aplicadas iniciativas 

a fim de evitar o abandono escolar de estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma 

instituição pública a qual o grupo de Residência Pedagógica de Biologia atua. Primeiramente, 

junto com a professora preceptora, foi realizado um levantamento do(a)s estudantes que não 

estavam participando das aulas online e que não entregaram nenhuma atividade ou, mesmo que 

tivessem entregado algumas, apresentavam muitas avaliações atrasadas. Em seguida, com o 

auxílio da pedagoga do colégio, houve uma investigação para encontrar uma forma de contato 

com esses, seja pelo celular dos responsáveis ou dos próprio(a)s estudantes. Para entender e 

respeitar as particularidades de cada estudante, as residentes fizeram contato de forma privada, 

mudando a abordagem que vinha sendo utilizada pelo colégio, que era a de mandar mensagem 

em grupos da turma onde estavam presentes vários membros. As residentes começaram se 

apresentando, explicando por que estavam fazendo contato e deixando espaço para o(a) estudante 

se sentir à vontade em tirar dúvidas e até mesmo buscar ajuda. Esse contato individualizado por 

vezes foi frustrante, pois alguns não foram atingidos pela busca ativa e não retornaram às aulas 

online, mas ao mesmo tempo enriquecedor, pois entender as condições que faziam com que os 

mesmos estivessem displicentes nos estudos, auxiliava na tentativa de fazê-los voltar e não 

desistir. A busca ativa escolar, através do contato direto das residentes com as (os) estudantes 

trouxe um resultado positivo no que tange o abandono escolar, que além de promover a 

compreensão da realidade das (os) discentes e evitar a exclusão, promoveu a sensibilização por 

parte das residentes para o desenvolvimento de outras habilidades requeridas no processo de 

ensino e aprendizagem. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PRÁTICAS EM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

- NEPAHS 

Nº: 202110499 

Autor(es): Andressa da Silva Moreira, Danieli Serra, Fabiane Della Giustina Soares, Katiane 

Janke Krainski, Leonan Ferrari Felipin, Leticia Stephane de Jesus, Maria Paula Vital Ferreira, 

Marlos Andrade de Lima, Mylena Keiko Kishi, Rebecca Nobrega Ribas Gusso Harder 

Orientador(es): Tatiana Izabele Jaworski De Sa Riechi, Laura Ceretta Moreira 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação, Neuropsicologia, Precocidade Intelectual 

 

Projeto de Extensão do Laboratório de Neuropsicologia, vinculado à SIPAD. O Projeto tem como 

objetivo promover espaço de identificação, reflexão, capacitação e intervenção na área de Altas 

Habilidades/Superdotação (AH/SD). O projeto atuou em três frentes: o Centro de Atenção à 

Precocidade e Altas Habilidades/Superdotação (CAPAHS) e o Programa de Evidências Globais 

de Altas Habilidades/Superdotação nas Universidades (PEGAHSUS) e a Roda de Conversa sobre 

Altas Habilidades/Superdotação (ROCAHS). Devido à necessidade de isolamento social causada 

pela pandemia de COVID-19, algumas atividades do Projeto foram adaptadas para que fossem 

realizadas de maneira online. Para continuar os atendimentos com as famílias das crianças que 

foram identificadas com precocidade intelectual pelo Projeto no período anterior à pandemia, o 

CAPAHS fez rodas de conversa quinzenais com os pais dessas através da plataforma Google 

Meets. Essas rodas de conversa tinham como objetivo elucidar aos pais as características e 

demandas das crianças com precocidade intelectual, além de discutir questões e dificuldades 

relacionadas ao desenvolvimento infantil, principalmente neste período de isolamento social 

causado pela pandemia, haja visto a mudança na dinâmica familiar. Também foram realizados 

atendimentos individuais com os pais para tratar de demandas específicas dessas famílias. Já no 

PEGAHSUS, voltado para inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais, 

foram realizadas ações de acompanhamento psicossocial e educacional em universitários com 

AH/SD, dentre as ações: aplicação de inventários para monitoramento psicoeducacional e 

promoção de intervenção psicopedagógica com um curso de inteligência emocional voltado para 

o desenvolvimento da inteligência intrapessoal e autoconhecimento. O referido curso mostrou-se 

efetivo, com a aplicação de instrumentos no início e posterior ao curso, identificou-se nos 

participantes melhora no gerenciamento do estresse, clareza de sentimentos, reparo no estado 

emocional e aumento da percepção de si mesmo. Isto posto, conclui-se que o projeto contribui na 

formação do estudante universitário pela ampliação dos referenciais teóricos, metodológicos e 

interdisciplinares referentes a um importante tema contemporâneo, além disso, promove à 

comunidade participante o acompanhamento e intervenção psicoeducacional. 
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DESENVOLVIMENTO DE SENSO-CRÍTICO 

Nº: 202110502 

Autor(es): Andrey Santos Souza, Bianca dos Reis, Caroline Nunes Magalhaes, Debora Thais 

Klein, Guilherme Horbatink Villanova, Isabela Reginato Ceschin, Joao Pereira dos Anjos Neto, 

Rafael Trinks Goncalves, Rafaela de Mello Schnorr, Renata Teixeira Parapinski, Victor 

Orientador(es): Gabriel Gomes De Luca, Alexandre Dittrich 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Avaliação De Informações, Conhecimento Científico, Senso-Crítico 

 

O projeto de extensão Desenvolvimento de Senso-Crítico, iniciado em 2019, é uma iniciativa do 

Departamento de Psicologia da UFPR e tem como objetivo capacitar pessoas a apresentar senso-

crítico e avaliar a confiabilidade de informações. Neste projeto, são desenvolvidas diferentes 

frentes de ação, tais como: Cursos para alunos de graduação; palestras; lives; conteúdos para redes 

sociais; grupos de estudo e pesquisa; planejamento de um curso on-line e de um curso voltado a 

alunos do Ensino Médio. O curso para estudantes de graduação foi a primeira frente de trabalho 

desenvolvida pelo projeto, tendo o objetivo de capacitar estudantes de nível superior a avaliar a 

confiabilidade de informações. Já foram executadas seis edições desse curso, com participação 

de 45 aprendizes. Com a pandemia do COVID-19, os conteúdos desenvolvidos especialmente 

para as redes sociais foram o grande diferencial do Projeto nos anos de 2020 e 2021, tendo sido 

elaborados considerando as mudanças impostas na dinâmica das atividades extensionistas durante 

a pandemia. Por meio da ação extensionista “Avalie! Não Seja Fake”, a capacitação de pessoas a 

avaliarem a confiabilidade de informações foi expandida para o Facebook e o Instagram 

(@naosejafake), os quais possuem, respectivamente, 1352 e 1.095 seguidores. Os objetivos do 

projeto foram concretizados neste formato pela criação de diferentes séries de postagens, as quais 

abordaram diversos aspectos relacionados à desinformação, fake news e a avaliação da 

confiabilidade de informações em diferentes contextos. Por sua vez, os grupos de estudo e 

pesquisa tiveram como objetivo executar projetos de pesquisas que versem sobre senso-crítico, 

bem como capacitar estudantes e pessoas externas à UFPR a avaliar a confiabilidade de 

informações. As demais atividades realizadas também tiveram o objetivo de ampliar o alcance do 

projeto, por meio de parcerias com instâncias distintas, tais como o projeto Operanda (UFSC) e o 

laboratório Fator Humano (UFSC), de modo a conscientizar o maior número de pessoas possíveis 

sobre a necessidade de avaliação da confiabilidade de informações, bem como capacitá-las para 

tal atividade. Os resultados dessas ações extensionistas evidenciam que elas têm sido eficientes 

para sensibilizar pessoas a examinar informações e conteúdos com maior senso-crítico e para 

capacitá-las a identificar erros em informações e avaliá-las com base em distintos critérios. Tais 

resultados sugerem a necessidade, cada vez mais premente, de desenvolvimento de ações formais 

e institucionais para capacitar pessoas a avaliar informações. 
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PROJETO ARBORETO - EXTENSÃO FLORESTAL 

Nº: 202110504 

Autor(es): Ana Beatriz Barbosa, Ana Carolina Coelho Schimaleski, Isabelle Mesadri Gewehr, 

Vinicyus Jorge Mordaski Visini da Cruz 

Orientador(es): Alessandro Camargo Angelo 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Extensão Universitária, Pequenas Propriedades Rurais, Silvicultura 

 

O Projeto Arboreto - Extensão Florestal tem como objetivo gerar e disseminar 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 a Emater, órgão de extensão rural do estado, 

e busca solucionar questões decisivas como a escolha adequada de espécies 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 foram instalados em dezembro de 2012 

na Fazenda Canguiri (UFPR) em Pinhais - PR, os plantios destas espécies foram replicados em 

propriedades rurais parceiras do projeto na região Centro-Sul do estado. O contato dos 

acadêmicos com os produtores rurais se dá através da recepção destes nas dependências da 

universidade como em visitas nestas propriedades parceiras, em virtude da pandemia causada pelo 

COVID-19, essas atividades foram restringidas para preservar a saúde e bem estar dos integrantes. 

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 e Liquidambar styraciflua e Acca selowianna. Os experimentos com 

fertilização foram constituídos em delineamento inteiramente casualizados, onde cada parcela foi 

constituída por 80 plantas de cada espécie. As variáveis analisadas são sobrevivência, diâmetro 

do colo (DAP), circunferência a altura do peito (CAP), 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 propiciado 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. 
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AÇÕES EDUCATIVAS DO MAE UPR: BRINCANDO NO MUSEU. 

Nº: 202110505 

Autor(es): Helena Luciano Lopes da Silva, Lucas Ribeiro Aal Sant'Ana 

Orientador(es): Tamara Fernanda Carneiro Evangelista 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Ações Educativas, Educação Museal, Mae-Ufpr 

 

O presente projeto tem como objetivo promover a interação do Museu de Arqueologia e Etnologia 

da Universidade Federal do Paraná - MAE UFPR com a comunidade interna e externa, 

desenvolver e consolidar ações educativas. Através da produção de materiais lúdico pedagógicos 

tais como: Caixas Didáticas, Jogos eletrônicos e analógicos, livros, catálogos infantis, etc; e ações 

de mediação em nossos espaços expositivos. 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. E dão seguimento às 

ações extensionistas do MAE UFPR voltadas para as Ações Educativas, que desde 2008 estão 

sendo desenvolvidas no intuito de democratizar o acesso ao patrimônio museológico e divulgar o 

conhecimento sobre o acervo dentro das áreas temáticas do MAE UFPR (Arqueologia, Etnologia 

e Cultura Popular). Em função da pandemia causada pela COVID-19, que ocasionou no 

fechamento temporário de nossos espaços desde março de 2020, nesse primeiro ano de projeto 

estamos focando as atividades desempenhadas pelos alunos e alunas bolsistas para elaboração de 

materiais lúdico pedagógicos, dando continuidade ao processo de reformulação das Caixas 

Didáticas. O desenvolvimento das atividades e matérias lúdico pedagógicos é realizado de forma 

interdisciplinar com a colaboração dos Setores de Curadoria e Difusão Cultural do MAE. Para 

elaboração desses conteúdos nós contamos com o apoio da curadoria para a realização da 

pesquisa, garantindo a qualidade da produção do material escrito, e a Difusão auxilia na 

diagramação e divulgação. São realizadas reuniões semanais com a equipe para dar 

acompanhamento as atividades que estão sendo desenvolvidas, tais como: pesquisa do material 

de referência, leitura e fichamento de textos, planejamento do conteúdo do material a ser 

elaborado, produção de atividades e etc. As reuniões acontecem de forma remota através da 

plataforma teams. Além disso, produzimos conteúdo para ser disponibilizado de forma online, 

através de postagem para redes sociais, eventos, cursos e oficinas. Apesar do distanciamento 

social, as Ações Educativas do MAE UFPR continuam buscando maneiras de conseguir cumprir 

coma sua principal função: dialogar com público de forma lúdica e promover a difusão e 

acessibilidade ao patrimônio cultural sob guarda do museu. 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA HANDS-ON-

TEC 

Nº: 202110506 

Autor(es): Cristina Vagnoni Moscardi do Carmo, Gabriel Fernandes Boaventura, Renata 

Barbosa da Silva de Souza, Theri King Alves Silva 

Orientador(es): Luciana Casacio, Selma Dos Santos Rosa 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Educação Financeira, Hands-On-Tec, Tecnologias Digitais Na Educação 

 

Em 2010 foi criada a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) que é uma mobilização 

em torno da promoção de ações de educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal. Essa 

organização tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da cidadania ao promover 

educação financeira à população para que as decisões relacionadas à economia cotidiana sejam 

mais autônomas e conscientes. Desde então, esforços têm sido feitos para a inclusão destes 

assuntos no ensino básico através da inserção da educação financeira como um tema transversal, 

dialogando com as diversas disciplinas dos currículos do ensino fundamental e médio. Com o 

objetivo de introduzir a educação financeira em todo o processo de formação de crianças e jovens, 

a ENEF desenvolveu o Programa Educação Financeira nas Escolas, levando esse conhecimento 

para a educação básica. Por outro lado, ao longo das últimas décadas, as tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDICs) têm alterado as formas de trabalhar, de comunicar, de se 

relacionar e de aprender. Na educação, as TDICs têm sido incorporadas às práticas docentes como 

meio para promover aprendizagens mais significativas. Neste contexto, esse projeto propõe 

aplicar tecnologias digitais móveis, através da estratégia didático-pedagógica Hands-on tec, em 

temas relacionados à educação financeira, tornando seu aprendizado mais lúdico, didático e 

divertido. Nessa estratégia pedagógica, que surge a partir da adaptação da técnica hands-on (mão 

na massa), em conjunto com a teoria da resolução de problemas, as tecnologias móveis são 

também utilizadas como parte do processo de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, o 

questionamento e a diversidade são os principais pilares para auxiliar professores no 

desenvolvimento dessas práticas pedagógicas. Assim, neste trabalho, utilizando a abordagem 

hands-on-tec, quatro sequências didáticas relacionadas à temas da educação financeira foram 

elaboradas: “É possível ser milionário aos 30?”, “Criança ajuda nas contas da casa?”, “Onde foi 

parar meu dinheiro?” e “Já posso morar sozinho?”. Essas sequências contém os passos para suas 

aplicações em aulas de matemática do ensino fundamental e médio, e estão disponíveis em 

ambiente virtual aberto à comunidade docente. Espera-se que essas sequências didáticas possam 

auxiliar os professores na inserção da educação financeira nas aulas, de forma a possibilitar ao 

estudante compreender como concretizar suas aspirações e estar preparado para as diversas fases 

da vida. 
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PET CULTURA - ENGENHARIA FLORESTAL 

Nº: 202110509 

Autor(es): Haron Victor Ferreira Camargo, Isabelle Mesadri Gewehr, Leticia Olibratoski 

Fernandes, Lucas Vieira da Freiria, Luiz Henrique Rodrigues, Victoria Maria Lopes Fujita 

Orientador(es): Alessandro Camargo Angelo 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Cultura, Educação, Pluralidade 

 

O projeto PET Cultura tem como objetivo estimular e fomentar o pensamento crítico com relação 

aos cenários político, econômico e social vigente na nossa sociedade, ampliando a visão de mundo 

de modo a instigar os discentes do curso a deliberar sobre questões ligadas ou não à Engenharia 

Florestal. Como a cultura é essencial para o desenvolvimento humano em sociedade, a educação 

se torna inerente a ela, ou seja, ambas possuem influência uma sobre a outra e ao mesmo tempo 

se complementam. O pretexto escolhido pelo grupo PET na criação desse projeto cultural se pauta 

nos cursos de graduação superior, sobretudo os mais tecnicistas, carecerem de estímulos culturais, 

tornando-se um fator secundário a ser explorado dentro do nicho acadêmico. Isso é reflexo da 

crescente supressão da empatia alheia com as diversas culturas e realidades e, principalmente, 

comunicação interpessoal. Em vista disso, o projeto realiza múltiplas atividades culturais, desde 

o debate sobre questões que estão presentes no dia a dia da nossa sociedade, como o racismo, 

desigualdade social, LGBTfobia, à temas como a importância de sabermos a origem do nosso 

alimento e, além disso, é abordado também temas mais filosóficos e lúdicos, através de filmes e 

livros que agregam no crescimento pessoal daqueles que participam das atividades. Com o 

advento da pandemia do COVID-19, muitas dessas atividades foram adaptadas para o modo 

remoto, principalmente por meio de apresentações de temas diversos e posteriormente realização 

da discussão sobre o tema exposto. As abordagens adotadas para instigar a discussão e reflexão 

são diversas, utilizando-se de meios escritos, sonoros, audiovisuais e hipermidiáticos como ponto 

de partida. O projeto é aberto para toda a comunidade acadêmica, como professores de outras 

instituições, cursos e faculdades diferentes e convidados. Além disso, os eventos são acessíveis 

para todos os demais interessados com o conteúdo a ser abordado. 
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ASTRO -  DIVULGAÇÃO E OBSERVAÇÕES EM ASTRONOMIA III 

Nº: 202110510 

Autor(es): Alessandra Nakonetchnei, Andre Gustavo Silveira, Carolina Costa dos Anjos, 

Gabriel Gnatkowski, Ingrid Cristina Mocelin, Jose Henrique de Oliveira Cenedese, Livia Gbur 

Martins, Marcos Gabriel Alpino da Silva, Ramon Calixto Benite Ruiz, Renan Barbieri Estef 

Orientador(es): Celso De Araujo Duarte, Dietmar William Foryta, Jose Pedro Mansueto 

Serbena, Rosemeri Cruz Fagundes, Wilson Alcantara Soares, Mauro Gomes Rodbard 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Ensino De Astronomia, Ensino De Ciências 

 

O Projeto Astro, Observações do Céu e Divulgação de Astronomia, tem uma dinâmica semelhante 

a museus e se utiliza principalmente de um planetário móvel. Este planetário móvel pode se 

deslocar até locais onde ocorrem eventos como, por exemplo, a Feira de Profissões da 

Universidade, bem como em outros eventos agendados em escolas públicas. As apresentações 

versam sobre o  movimento das estrelas é apresentado por meio de um projetor computadorizado 

que pode simular Céu, e o passar do tempo rapidamente, em qualquer data e em qualquer lugar 

da Terra. Assim muito do que foi percebido pela astronomia antiga ao longo de vários séculos 

pode ser mostrado em poucos minutos tornando, assim, esta ferramente um instrumento poderoso 

no Ensino Básico e para o grande público. Este projeto partilha o espaço físico com outros projetos 

de extensão e estão no Centro de Divulgação de Física no Centro Politécnico. Lá também temos 

um planetário fixo que é utilizado para visitas de escolas, na maioria dominante públicas, no local 

do Centro de Divulgação. A dinâmica das visitas é dividir as turmas de alunos em 2 ou 3 grupos 

pequenos que passam em visita em cada um dos projetos alternadamente. Somado a estes dois 

planetários temos alguns telescópios que podem ser usados para observações noturnas que 

ocorrem em algumas ocasiões como  eventos astronômicos principais chuva de meteoritos e 

eclipses solares e lunares. Entre as outras atividades, advindas da dificuldade de atividades 

presenciais, temos a confecção e disponibilização de Roteiros de Estudos que podem ser usados 

pelos professores e alunos do Ensino Básico mostrando como é feita, principalmente, a 

astronomia antiga. Diversas atividades estão sendo atualmente construídas em apoio às atividades 

primariamente presenciais e que podem agora ser acessadas via INTERNET. Outra atividade que 

ocorre é a confecção de Trabalhos de Conclusão de Curso adaptadas às atividades presentes no 

Centro de Divulgação de Física. 
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PROJETO MENTOR - PET ENGENHARIA FLORESTAL 

Nº: 202110512 

Autor(es): Ana Carolina Coelho Schimaleski, Isabelle Thais Stacheski Burdzinski, Lucas 

Vieira da Freiria 

Orientador(es): Alessandro Camargo Angelo 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Educação, Imersão, Integração 

 

Através do projeto Mentor, o grupo PET Floresta realizou pontos de contato com os novos 

estudantes de Engenharia Florestal, os quais ingressaram no curso pouco antes ou durante o 

período de ensino remoto. Tradicionalmente, esse projeto tem como objetivo integrar e gerar 

identificação dos calouros com o curso e suas peculiaridades; todavia, um novo desafio surgiu a 

partir da nova realidade que foi imposta: de alguma forma aproximar os calouros do curso como 

um todo (mostrar as oportunidades, a estrutura física, e integrá-los com os estudantes mais 

avançados do curso) mesmo distantes um dos outros, a fim de evitar evasão no curso. 

Presencialmente, a abordagem adotada era, em encontros semanais, incentivar a participação em 

projetos de pesquisa e extensão ofertados pela universidade, visitar os laboratórios, mostrar na 

prática os campos de atuação da Engenharia Florestal e integrar a nova turma entre si, como 

também com outras pessoas do curso. A pandemia do COVID-19 agravou dois fatores para o 

projeto: a falta de contato com as pessoas e a impossibilidade de realizar atividades práticas com 

o grupo, esses fatores potencializaram ainda mais o problema de evasão. Para contornar isso, 

novas estratégias tiveram que ser adotadas para que os novos estudantes não ficassem 

desamparados. Partindo do pressuposto que os calouros tiveram contato mínimo com o curso de 

Engenharia Florestal, os encontros passaram por uma nova roupagem, buscando ser mais  

engajados e descontraídos, estimulando a curiosidade deles em participar do projeto. Os eixos 

abordados neste novo ciclo foram: 1) Tour pelo prédio do curso e suas adjacências; 2) 

Oportunidades de intercâmbio; 3) Dinâmica de integração e introdução ao curso; 4) Visitas online 

aos laboratórios; 5) Apresentação do projeto Arboreto e finalização do projeto. Além dos 

membros do PET Floresta, houve a participação de professores, outros estudantes de graduação 

e pessoas já formadas em diversos encontros. Ao final desse circuito de reuniões, foi feita uma 

validação com os participantes para avaliar os encontros. De forma geral, os resultados foram 

positivos, muitos comentaram sobre a importância que o projeto teve para que a motivação com 

o curso fosse mantido, como também reconheceram que as informações transmitidas foram úteis 

para entender mais o curso e preparar seu futuro acadêmico. Constatou-se, assim, a importância 

de manter o projeto Mentor dentro da grade de atividades do grupo PET Floresta, ainda mais em 

momentos de incertezas que estamos passando. 
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MATEMATIZA 

Nº: 202110514 

Autor(es): Brunna Desiderio Hecht, Izabella Calais Fernandes 

Orientador(es): Elisangela De Campos 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Ensino E Aprendizagem, Investigação Matemática, Laboratório De Ensino De 

Matemática 

 

O objetivo do projeto de extensão MATEMATIZA é desenvolver atividades de investigação 

matemática para ministrar minicursos e oficinas junto  ao Laboratório de Ensino de Matemática 

para estudantes do ensino fundamental e médio, ou professores e alunos da graduação de 

Matemática. Escolhemos um tema e desenvolvemos um material didático com atividades 

exploratórias, de aplicação na vida real ou fazendo conexões entre várias áreas da Matemática.  

Entretanto, nesta edição ainda não decidimos um tema  e escolhemos um conteúdo matemático 

para desenvolvermos esse material.  Sendo assim, estamos aprofundando o nosso conhecimento 

sobre as tendências metodológicas para o ensino de Matemática, suas aplicações e o uso de 

materiais concretos e virtuais. Buscando entender qual seria a melhor forma de abordar a 

matemática na sala, como instigar o aluno a buscar por si só respostas e como podemos 

desenvolver atividades para que isso aconteça. Através de pesquisas, leituras e debates 

procuramos trabalhar questões que apresentem inicialmente certa confusão, mas que com o 

desenvolvimento prático seja possível clarificar e estudar de maneira ordenada as ideias intuitivas 

criadas anteriormente. Atualmente estamos trabalhando em conjunto com o projeto Laboratório 

de Ensino de Matemática desenvolvendo atividades para serem trabalhadas com os estudantes do 

Colégio Estadual Jayme Canet. Em um primeiro momento conversamos com os professores do 

colégio, responsáveis pelas turmas do ensino fundamental, para coletar informações a respeito 

dos seus estudantes.  Em um segundo momento desenvolvemos atividades sobre geometria, uma 

delas tem como objetivo descobrir o número de diagonais de um polígono e a outra tem como 

objetivo identificar características de objetos geométricos. O próximo passo será participar 

ativamente de encontros semanais de forma remota com os estudantes da escola, trabalhar as 

atividades desenvolvidas e conseguir alcançar o maior número de participantes e interessados no 

assunto. 
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PROJETO PET SOLIDÁRIO - PET ENGENHARIA FLORESTAL 

Nº: 202110515 

Autor(es): Ana Beatriz Barbosa, Isabelle Thais Stacheski Burdzinski, Jessica Adrielle Colete, 

Maria Eduarda Martinez Pereira Perez 

Orientador(es): Alessandro Camargo Angelo 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Educação, Sensibilidade, Solidariedade Social 

 

O Projeto Solidário consiste em uma iniciativa de caráter prático com foco na comunidade externa 

da UFPR e envolve o contato, planejamento, atuação e divulgação das atividades estabelecidas. 

A partir do conhecimento de demandas levantadas pelos petianos ou trazidas por discentes e 

docentes do curso, são definidas as instituições apoiadas no início de cada semestre, quando 

ocorrem as reuniões periódicas para definir a mobilização com a comunidade de interesse. Essas 

demandas balizam as ações solidárias como campanhas de arrecadação, dinâmicas de educação 

ambiental, construção e manutenção de espaços escolares e atividades de recreação. Os objetivos 

para a realização dessas atividades não estão ligados somente à aquisição e troca de conhecimento 

para suprir algumas necessidades de grupos mais frágeis da sociedade, mas também às habilidades 

adquiridas pelo grupo, através da organização, estruturação e dimensionamento destas ações, 

além do desenvolvimento empático em relação a outros grupos sociais que apresentem algum tipo 

de demanda. Por meio da divulgação nas redes sociais do grupo, que alcançam os acadêmicos da 

UFPR e o público externo, são realizadas campanhas semestrais de arrecadações. É feita a 

captação e entrega destes donativos, que consistem em roupas, brinquedos, alimentos, produtos 

de higiene e limpeza. Em períodos comemorativos, como o Natal e Dia das Crianças, o projeto 

conta com o apoio dos diferentes grupos acadêmicos existentes no curso, como o Centro 

Acadêmico, a Atlética Lenhadores e a Empresa Júnior. Em virtude da pandemia do COVID-19, 

as atividades foram adaptadas, para a segurança dos participantes. Dentre as atividades 

promovidas pelo projeto, em 2020 foram entregues alimentos e feita arrecadação financeira para 

lares destinados ao cuidado de crianças carentes e a uma instituição de apoio à dependentes 

químicos. Foi possível realizar uma campanha de Páscoa em abril de 2021 para cinco lares infantis 

de Curitiba, onde foram elaborados 110 kits de Páscoa que foram entregues aos lares, sem contato 

com as crianças. O Projeto também faz seu papel ambiental: foram elaboradas cartilhas 

informativas sobre o descarte alternativo de resíduos plásticos - como tampinhas plásticas - para 

instituições que utilizam o valor da revenda para a castração de animais de rua. Almeja-se que 

através dessas ações ocorra o aprimoramento pessoal e profissional para todos os envolvidos, 

permitindo reflexões e questionamentos sobre as questões socioeconômicas em que estamos 

inseridos e que através dessas contribuições possamos transformar a sociedade. 
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PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM MÍDIA DIGITAL EM 

PERÍODO DE ENSINO REMOTO 

Nº: 202110516 

Autor(es): Elisa Sehnem, Jose Landi de Souza Mello, Juliana de Quadros Luchtenberg, Mateus 

Luciani dos Santos, Matheus Wagner 

Orientador(es): Marcos Alberto Torres 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Geografia, Material Didático Digital, Residência Pedagógica 

 

A nobre missão educativa, básica para o futuro do país, só pode ser concretizada, com sistemas 

organizados de ensino nos três níveis de ensino: fundamental, médio e superior. O contínuo 

avanço da tecnologia digital ampliou sua aplicação em todas as áreas do conhecimento humano, 

em especial nas diversas áreas da educação. Aprovado no Brasil em 1998, o Ensino a Distância 

(EaD), passou a ser amplamente utilizado, no atraente “mercado da educação”. Visto inicialmente 

com certo desdém pelos meios acadêmicos tradicionais, na atual situação de pandemia global, a 

tecnologia passou a ser utilizada em todo o país, no ERE: “Ensino Remoto Emergencial”. A partir 

disso, o grupo de residentes do projeto Residência Pedagógica Geografia/UFPR se voltou ao 

desenvolvimento de materiais didáticos multimídias, indo desde a produção de videoaulas, planos 

de aula, atividades didático-avaliativas e elementos lúdicos de aplicação prática em sala de aula. 

De um modo geral, os materiais produzidos foram utilizados no decorrer das aulas remotas 

realizadas na plataforma Google Meet, incluindo materiais como os elementos lúdicos e 

atividades didático-avaliativas. Quanto à produção voltada aos professores, os residentes se 

voltaram à produção de planos de aulas que foram idealizados especificamente a partir das 

experiências com o processo de ensino remoto. A fim de publicizar essa produção de materiais 

didáticos digitais, desenvolveu-se também um site em formato de blog 

(https://rpgeoufpr.blogspot.com/), com o intuito principal de servir como endereço de divulgação 

e de repositório de conteúdos produzidos pela equipe do projeto. Conclui-se, portanto, que ao 

longo da experiência didática se desenvolveu entre os residentes uma percepção ampla sobre o 

ensino remoto e suas características, incluindo dificuldades encontradas no que se refere a novas 

ferramentas. Entretanto, a partir do trabalho dialógico logo foram desenvolvidas e compartilhadas 

ferramentas pedagógicas entre os membros do projeto. Nesse sentido, a publicidade de toda a 

produção dos residentes do projeto foi o caminho encontrado pela equipe como forma de 

possibilitar que o conhecimento produzido fosse preservado e compartilhado entre toda a 

comunidade discente e docente. 
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APRENDENDO E ENSINANDO ÁLGEBRA ESCOLAR 

Nº: 202110519 

Autor(es): Alexandre Ruteski da Silva, Isac Messias Michelon, Natalia Chicora, Yanko 

Szuszko Soares 

Orientador(es): Elisangela De Campos, Mara Regina Diniz Esper 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Palavras-chave: Ensino De Matemática, Formação De Professores, Sequencia Didática 

 

Um dos principais objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

é a integração do estudante do curso de Licenciatura com o ambiente escolar e com Metodologias 

de Ensino de diversas áreas. Tendo isso em vista, o programa nos deu a oportunidade de 

ministrarmos aulas para os educandos de 8º ano do Colégio Algacyr Munhoz Maeder de forma 

on-line. Para nos prepararmos, contamos com a ajuda das professoras orientadoras e realizamos 

a leitura de textos que nos remetesse ao conteúdo que seria abordado nas aulas. Além disso, 

seguimos e nos baseamos na ordem de aulas proposta pela SEED - Aula Paraná - com os 

conteúdos que abrangeram expressões algébricas a operações de polinômios. Buscamos preparar 

as aulas com qualidade, sendo visualmente agradáveis, nos preocupando com a forma de abordar 

os conteúdos e investindo em diversos recursos tecnológicos (como slides e quadro digital) para 

conseguir trazer aos alunos uma experiência dinâmica e divertida. Como trabalhamos com 

conteúdo algébricos, e sabemos que sua abordagem pode ser pesada e maçante para essa faixa 

etária, trouxemos jogos relacionados ao assunto que despertaram a curiosidade e a interação dos 

estudantes durante as aulas. Ao longo do trimestre, observamos o perfil de cada uma das três 

turmas nas quais trabalhávamos e encontramos estudantes com diversas capacidades e 

características únicas. Haviam turmas mais interativas em certos momentos e mais tímidas em 

outros, o que já era esperado principalmente por se tratar de um ambiente on-line de aprendizado. 

Com o passar do tempo, conseguimos desvendar as lacunas de conhecimento que a adaptação ao 

ensino remoto ocasionou e trabalhamos ao máximo para que elas fossem preenchidas. Com a 

finalização das aulas e da rotina acelerada que vive um profissional da educação, podemos 

concluir que a experiência desses últimos meses no PIBID nos proporcionou situações que 

oportunizaram diversos aprendizados, uma vez que a maioria dos participantes puderam dar os 

seus primeiros passos na sala de aula como professor. Compreendemos que um trabalho em 

equipe é essencial, e a comunicação nos dias de hoje é uma ferramenta indispensável. 

Aprendemos principalmente a captar a essência educacional de cada aluno, observar onde existe 

dificuldade e trazer a facilidade, colocando a empatia como mecanismo principal ao ministrar 

aulas. Sentimo-nos, também, acolhidos pelas turmas e pela equipe pedagógica, o que fez dessa 

experiência um marco profissional e pessoal para todos. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

437 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

DISCUSSÕES ACERCA DE QUESTÕES POLÍTICAS, ENTRADA NA 

UNIVERSIDADE E ENSINO REMOTO NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Nº: 202110520 

Autor(es): Anna Paula Scherer Lino, Gabriela Muller Gouvea, Joyce Karoline de Andrade 

Lourenco, Luiza Maria Junkes Serenato, Rodrigo Dias Salles 

Orientador(es): Marcos Alberto Torres 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Ensino Remoto, Geografia, Vestibular 

 

Com a suspensão das atividades presenciais nas escolas de ensino básico da rede pública, devido 

à pandemia do Coronavírus e a adoção do ensino remoto, foi desvelada diversos problemas ao 

acesso e à efetividade do aprendizado dos estudantes. Neste sentido, ao acompanhar as turmas de 

terceiros anos do ensino médio do Colégio Estadual Deputado Olívio Belich - Curitiba-PR, foi 

possível entender, as questões pelas quais os educandos deste último ano escolar tem enfrentado, 

tendo em vista que a forma como foi implementada a virtualização do ensino, não atende as 

necessidades dos que almejam ingressar na universidade. No intuito de tentar amenizar esse 

déficit de conteúdo e acesso à informação, foi desenvolvido o projeto “Saídas Profissionais”, no 

qual são promovidos mensalmente encontros extracurriculares síncronos via Google Meet. Para 

tanto, os residentes vinculados a essa escola trazem um apanhado geral sobre os cursos oferecidos 

e as formas de ingresso nas universidades públicas e privadas, além de buscar incentivar e orientar 

os estudantes a realizarem a prova do vestibular, ampliando o contato com diferentes relatos de 

experiências, de variadas áreas de atuação profissional. Ademais, têm sido realizados “aulões” de 

temas específicos da disciplina de geografia, para aprofundar o conteúdo curricular. Durante os 

encontros, a equipe de residentes observou uma boa participação dos alunos, seja através do chat 

como por meio de fala. Todavia, com o decorrer do tempo, o número de participantes reduziu, 

não correspondendo à maior parte da turma. Esse resultado reflete diversos aspectos que os 

educandos enfrentam para estudar em meio a pandemia, como a falta de estrutura para acesso às 

aulas e também como a implementação do ensino remoto por parte do Estado se deu sem o preparo 

e o investimento necessários. Dessa forma, percebe-se a desmotivação dos estudantes em manter 

os estudos, o que acentua a desigualdade entre o ensino público e o privado. A experiência relatada 

revela o problema que haverá no acesso às universidades pelos alunos que se encontram no Ensino 

Médio das escolas públicas no atual contexto de pandemia que demonstraram uma baixa 

perspectiva no ingresso no ensino superior. O modelo de educação vigente hoje assinala seu papel 

como instrumento de dominação de classe social, e o precário ensino remoto vem como mais um 

agravante da condição subalternizada de grande parte da população brasileira, uma vez que sem 

a detenção do poder econômico e intelectual, tem sua força de trabalho superexplorada, o que 

cadencia a falta de expectativa desses estudantes. 
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OFICINA CIÊNCIA FORENSE NO ENSINO REMOTO 

Nº: 202110524 

Autor(es): Heloisa Stephanie Souza de Paula, Jessica Boeira Milane, Joel Rodrigues Dias 

Klagenberg Junio, Keu Santos, Tainara do Nascimento Farias 

Orientador(es): Mara Fernanda Parisoto 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Palavras-chave: Formação De Professores, Licenciatura Em Ciências Exatas, Pibid 

 

A oficina de Ciência Forense surgiu através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) na Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, do curso de Licenciatura 

em Ciências Exatas, como uma estratégia de ensino interdisciplinar que agrupa conhecimentos de 

Computação, Química, Física e Matemática na resolução de um crime fictício, usando 

ferramentas de investigação, trabalho em grupo, debate e raciocínio lógico. Os alunos assumem 

papéis de investigadores e trabalham em conjunto para resolução do problema proposto, que era, 

descobrir quem matou Fernanda e o motivo do suposto crime. Como forma de adaptação às 

necessidades de ensino remoto, a oficina de Ciência Forense possui duas estruturas de 

apresentação, uma de forma presencial e outra de forma virtual. Estruturalmente a oficina possui 

uma cena de crime, salas de interrogatório e laboratórios de Química, Física e Matemática, que 

presencialmente são construídos e demonstrados, já virtualmente são apresentados por pibidianos 

que interpretam os especialistas. Os investigadores, tem da química, as informações das digitais; 

da matemática o tamanho do calçado e o cálculo de probabilidade; de Física a hora da morte e da 

computação o alibi de um dos suspeitos. Por meio dessas informações científicas e das entrevistas 

com os suspeitos, espera-se que os participantes, desvendem corretamente o caso. Como 

resultado, a oficina mostrou que explorar os conteúdos de Física, Química, Computação e 

Matemática por meio das cenas de crime levou os espectadores a identificar e aprofundar 

conteúdos relacionados a estas áreas, observando as relações entre as disciplinas e suas aplicações 

em situações reais. Em 2021 a oficina foi apresentada remotamente em oito espaços de ensino 

formais e não formais, atendendo a aproximadamente 300 professores e alunos da Educação 

Básica. 
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LABORATÓRIO MÓVEL DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPR LITORAL 

Nº: 202110525 

Autor(es): Antonio Luis Serbena, Diego Jose Ribeiro, Ricardo Aparecido Albano Lopes 

Orientador(es): Rodrigo Arantes Reis, Emerson Joucoski 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Feira De Ciências, Litoral Do Paraná 

 

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 3 projeto vigentes, Feira de Ciências; Xadrez esportes da Mente e 

Prototipagem Arduíno. 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 2021, podemos destacar atividades 

virtuais como ações relacionadas a formação de professores e a X edição da Feira regional de 

Ciências do Litoral do Paraná, bem como as ações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.  

As ações desenvolvidas nestes 16 anos de existência do programa o consolidam como referência 

regional na área de ensino e divulgação das Ciências no Litoral do Paraná. 
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PROJETO FAMÍLIA 2018-2022 

Nº: 202110527 

Autor(es): Angel Miriade de Souza, Anna Flavia Boschen Nardielo, Camila da Costa Senkiv, 

Joyce Mendes Goncalves Almeida, Leticia Stephane de Jesus, Milena Liegel Monteiro, Milena 

Sayuri Tarui, Natalia Domingos Rodrigues, Paula Maressa Zucchi, Thaiona Correa Salvan 

Orientador(es): Ana Paula Viezzer Salvador, Jocelaine Martins Da Silveira 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Família, Grupo De Orientação Para Pais, Práticas Educativas Parentais 

 

Estudos indicam a importância de desenvolver e aprimorar programas de intervenção que 

ofereçam orientação e suporte para pais em sua tarefa de educar seus filhos. Com a pandemia, 

além do programa presencial para pais, já aplicado em anos anteriores na vigência deste projeto, 

tornou-se urgente o desenvolvimento de programas de intervenção na modalidade online para 

atender a demandas familiares relacionadas aos efeitos do distanciamento social (como 

consequências da adoção de aulas remotas e regime de trabalho home office para a convivência 

familiar). Neste cenário, com a devida aprovação do Comitê de Ética, o presente projeto 

objetivou: 1) levantar as demandas das famílias no contexto da pandemia; 2) adaptar o Programa 

de Qualidade na Interação Familiar para a modalidade online a partir das demandas levantadas na 

primeira etapa; 3) aplicar o programa adaptado e avaliar sua eficácia. Na primeira etapa, já 

concluída, houve aplicação de um formulário online para pais de crianças de 1 a 10 anos. Após 

divulgação em mídias sociais, 154 participantes responderam ao formulário (90% eram mães e 

84% da região sul do país), indicando como demandas mais frequentes em relação a seus filhos: 

o aumento do tempo de uso de telas de forma recreativa (74%); dificuldades para lidar com 

emoções intensas (44%); dificuldade em algum processo de aprendizagem dos filhos (53%); 

mudanças na rotina de atividade física (77%), alterações de sono (57%) e mudanças alimentares 

(57%). A segunda etapa do trabalho (de adaptação do programa) está em elaboração. O programa 

será ofertado para mães e pais (participantes da primeira etapa) em duas versões (síncrona e 

assíncrona), de forma a contemplar maior quantidade de participantes. Consistirá em uma 

intervenção de 10 semanas (sendo que na versão síncrona consistirá em 10 encontros semanais e 

na versão assíncrona consistirá em três postagens por semana de materiais psicoeducativos). O 

programa visa promover reflexões a partir de vivências, conteúdo teórico, tarefas de casa, como 

também troca de experiência entre os participantes. Espera-se, com a aplicação do programa, 

contribuir na promoção de um melhor desenvolvimento sócio-afetivo nas interações familiares, 

especialmente considerando as dificuldades decorrentes da pandemia. Além disso, o projeto 

oferece um espaço importante para o aprendizado dos acadêmicos, que participam de supervisões 

semanais. Dessa forma, espera-se contribuir com o desenvolvimento tanto dos pais envolvidos, 

quanto dos acadêmicos responsáveis pelo trabalho, por meio de discussões sobre o tema. 
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CONFECÇÃO DE MODELO DIDÁTICO DA AORTA CANINA E SEUS RAMOS A 

PARTIR DE MOLDE VASCULAR CADAVÉRICO 
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Autor(es): Eduardo Ehlke, Vinicius Renato dos Santos Lima 

Orientador(es): Marcello Machado 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Anatomia Veterinária, Angiologia, Modelo Didático 

 

O conhecimento da distribuição e trajeto de artérias e veias é de suma importância na medicina 

veterinária, especialmente na área de clínica cirúrgica. O estudo deste tema, feito tradicionalmente 

pela dissecção de cadáveres, é desafiador pela quantidade de ramos que partem da aorta para todos 

os órgãos e regiões do corpo. Em função da pouca durabilidade dos cadáveres preparados para 

este fim e da falta de material sintético de qualidade para o ensino da angiologia, o objetivo deste 

trabalho foi criar um modelo anatômico que permitisse a visualização do trajeto da aorta e seus 

principais ramos de forma prática, didática e anatomicamente acurada. Foi utilizado um cadáver 

canino parcialmente dissecado e com o sistema arterial preenchido com látex pigmentado com 

corante vermelho, cedido pelo Departamento de Anatomia da UFPR (Dcl-18.03.2016-

CEUA/SCA/UFPR). Com base na literatura clássica e consagrada na área e com o intuito de expor 

a aorta, seus segmentos, seus principais ramos e ramos dos ramos, o cadáver foi dissecado até 

onde foi possível a dissecção macroscópica. A dissecção teve início pela aorta torácica e seguiu 

o seu trajeto no abdome e as principais ramificações para os membros. Pescoço e cabeça foram 

as últimas regiões trabalhadas, dada sua maior complexidade para dissecção. Com as artérias em 

posição original, foram amarradas etiquetas numeradas para sua identificação durante a dissecção. 

O sistema arterial foi removido em duas partes, uma constituída das artérias da cabeça e, a outra, 

das artérias do pescoço, tronco e membros. As paredes das artérias foram retiradas para evidenciar 

a cor vibrante do preenchimento por látex. Um molde da silhueta canina foi confeccionado em 

espuma vinílica acetinada (EVA) amarela, utilizando como modelo o corpo do cão dissecado. As 

artérias foram dispostas sobre o molde e posicionadas de maneira a reproduzirem a disposição 

anatômica. Foi construída uma moldura de madeira e vidro para abrigar, proteger e adornar o 

modelo. Com as restrições de acesso à universidade em virtude da pandemia por COVID-19, o 

modelo ainda não pôde ser finalizado. Entretanto, pouco falta para sua conclusão. São necessárias 

apenas a fixação do sistema arterial no EVA, a numeração das artérias e a confecção de uma 

legenda numerada. Espera-se que, quando concluído, o modelo complemente o estudo em 

cadáveres dissecados e demais métodos de estudo já utilizados na disciplina, de modo a auxiliar 

os alunos no entendimento do assunto e o professor durante suas explanações, contribuindo 

efetivamente para o processo ensino-aprendizagem. 
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"MORAR SOZINHO, E AGORA?": UMA EXPERIÊNCIA INVESTIGATIVA COM O 

ENSINO MÉDIO 

Nº: 202110530 

Autor(es): Eliane Domingues Stadler, Flavia Cerqueira Cezar, Higor Afonso Candido Pinto, 

Matheus Jose Siqueira, Nathalie Aparecida Felicetti Luvison 

Orientador(es): Ettiene Cordeiro Guerios, Tania Teresinha Bruns Zimer 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Atividade Investigativa, Ensino Médio, Residência Pedagógica 

 

Este trabalho é realizado no âmbito do Programa Residência Pedagógica (RP), desenvolvido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo objetivo é 

envolver, em ações coletivas, alunos que estão na segunda metade de cursos de licenciatura, 

professores da educação básica e professores de universidades com vistas a colaborar na formação 

prática dos licenciados por meio de imersão na escola. O projeto RP-Matemática da Universidade 

Federal do Paraná atua com três escolas parceiras a saber: Colégio Estadual do Paraná, Colégio 

Estadual Pedro Macedo e Colégio Estadual República do Uruguai. O projeto nesta edição tem 

foco em conteúdos pertencentes à matemática financeira almejando o brotar de uma educação 

financeira e dialoga com princípios determinados pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Por meio de uma proposta formativa denominada Lesson Study (Estudos de Aula) as 

atividades são planejadas, implementadas e avaliadas, possibilitando o aperfeiçoamento da ação 

docente. O desenvolvimento metodológico é por meio de uma atividade investigativa, 

desencadeada pela situação hipotética de os alunos iniciarem uma nova etapa de suas vidas, que 

é morar sozinho, intuito trabalhar as habilidades de pesquisa, planejamento financeiro e 

capacidade de argumentação, fazendo necessário que os estudantes expressem porque suas 

escolhas são as melhores para as situações financeiras configuradas. A proposta da atividade foi 

dos alunos escolherem uma cidade para morar, com o objetivo de fazer faculdade fora de sua 

cidade atual. Isso trouxe certa familiaridade sobre locais para morar, quais gastos mensais são 

fixos, o que envolve assinar um contrato de locação, que tipo de contrato e afins. Observamos que 

na realização da atividade muitos estudantes demonstraram dificuldade de compreender o que são 

gastos mensais fixos, como contas de água e luz, por exemplo, e quais gastos são variáveis, mas 

de modo geral os alunos apresentaram bons resultados. Analisando a investigação aplicada foi 

possível admirar como o trabalho com diversos pontos de vista é mais frutífero. Em conclusões 

gerais, foi uma atividade muito proveitosa no sentido do trabalho em equipe, tanto por parte dos 

alunos quanto por nós residentes, e também no sentido investigativo, onde os alunos tiveram que 

pesquisar e debater sobre o melhor caminho a seguir, desenvolvendo assim o pensamento crítico 

individual. 
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PRÉ-VESTIBULAR COMUNITÁRIO 

Nº: 202110531 

Autor(es): Heloisa Patricia Besson Morgan, Monica Andressa Hein Kaiser 

Orientador(es): Mara Fernanda Parisoto 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cognitivismo, Humanismo, Pré-Vestibular 

 

O Pré-vestibular comunitário da Universidade Federal do Paraná - UFPR é uma iniciativa de 

professores e alunos da universidade que se estende à comunidade, permitindo que os graduandos 

tenham a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam em sala de aula, solidificando a 

ponte entre o ensino e a pesquisa do meio acadêmico e as necessidades da sociedade. Objetiva, 

também, a expansão do ensino gratuito e de qualidade, ajudando jovens e adultos em 

vulnerabilidade social e econômica a ingressar no ensino superior. Antes, as aulas eram 

presenciais na UFPR, Setor Palotina; no entanto, com a pandemia, houveram reformas, o site foi 

atualizado para se adaptar a modalidade on-line, seu foco principal é a disponibilização de 

materiais, assim como o drive vem sendo usado para compartilhamento de arquivos entre 

professores e alunos. Passou-se a utilizar também plataformas como o meet e stremyard, de modo 

que estão ocorrendo transmissões ao vivo no Youtube. Usa-se, também, redes sociais, Facebook, 

Instagram e WhatsApp,  como meio de divulgação das atividades e interação com os discentes. 

No relativo aos materiais e métodos utilizados, sempre levou-se em consideração o aspecto 

humano, indo além de conteúdos para o vestibular, visto que é sobre a união de pessoas que 

acreditam em um futuro melhor através da emancipação intelectual, da educação e conhecimento, 

sem elas que trabalham como voluntárias o projeto não existiria, sendo este o material mais 

precioso de que dispomos. Busca-se, também, a utilização da metodologia ativa de aprendizagem 

visando maior interação entre os alunos, assim como atividades educativas com aplicativos que 

facilitam a aprendizagem e fixação do conteúdo como Kahoot, mentimeter, google forms.Não 

obstante, é válido ressaltar que foram realizadas atividades culturais atreladas ao vestibular, as 

quais estimulam o senso crítico são igualmente aplicadas como o “Cinevec”, no qual se transmite 

um filme e depois é feito um debate sobre o mesmo uma vez ao mês, “Piquenique Literário”, em 

que se escolhe uma obra literária e ocorre uma discussão acerca dela, e as “Aulas 

Interdisciplinares", as quais buscam cativar o interesse sobre temas variados, estimular debates e 

mostrar as pontes existentes entre diferentes matérias. Tendo como base formulários respondidos 

pelos alunos e o número de aprovações no vestibular, o cursinho atingiu seu objetivo, não apenas 

em relação à democratização da educação, mas também conseguiu criar uma conexão com os 

alunos auxiliando-os neste momento tão delicado que vem sendo a pandemia e o cenário de 

isolamento social. 
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UMA ANÁLISE SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO EM UM 

ESTUDO DE AULA 

Nº: 202110533 

Autor(es): Carolina Enes Coelho, Eliane Domingues Stadler, Gabriele Henrique Pedro, 

Hoesller Luan Elias Portela 

Orientador(es): Ettiene Cordeiro Guerios, Tania Teresinha Bruns Zimer 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Bncc;, Educação Financeira, Investigação Matemática 

 

O projeto Residência Pedagógica - Matemática da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), atua 

em três instituições preceptoras, a saber: Colégio Estadual do Paraná, Colégio Estadual Pedro 

Macedo e Colégio Estadual República do Uruguai. Em cada colégio atua um grupo de residentes 

(alunos da licenciatura em Matemática), um professor preceptor do próprio colégio e um 

coordenador docente da UFPR. Neste resumo, o grupo que atua no Colégio Estadual Pedro 

Macedo, descreve os debates e metodologias desenvolvidas nos primeiros nove meses da 

residência e com enfoque na fundamentação teórica para o desenvolvimento das atividades do 

grupo. As atividades desenvolvidas no projeto têm fundamento nos Estudos de Aula (Lesson 

Study). O projeto nesta edição tem foco em conteúdos pertencentes à Matemática Financeira, 

principalmente à Educação Financeira e dialoga com princípios determinados pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). A BNCC tem por objetivo que a Matemática torne-se uma 

ferramenta de uso diário, para solucionar ou auxiliar na resolução de problemas de diversas 

naturezas, como a economia familiar. No Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio 

Paranaense também se citam questões de entendimento em planejamento financeiro e a 

capacidade de argumentação. Educadores e pesquisadores no campo da educação buscam por 

inovação no modo de aproximar o processo de ensino ao cotidiano do estudante. Assim, como 

possibilidade de desenvolver um indivíduo crítico, a Investigação Matemática proporciona uma 

motivação singular em relação à Resolução de Problemas ou à Modelagem Matemática que é o 

olhar para os processos de conhecimentos e aprendizagem pelos padrões, relações e resultados 

dinâmicos por parte de estudantes e mediadores, trazendo aprendizados mais significativos e a 

estruturação da argumentação matemática. Pode-se concluir que de acordo com o Estudo de Aula 

que a utilização de atividades investigativas para situações financeiras, para os estudantes, coloca 

um significado diferenciado e estimula a tomada de decisões, com base em argumentos concretos, 

baseado em uma grande manipulação da situação em aspectos numéricos, financeiros e sociais 

em busca da saúde financeira. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DE 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA COM TERCEIROS ANOS DO ENSINO MÉDIO 

Nº: 202110534 

Autor(es): Anna Paula Scherer Lino, Bruna Carla Lisboa Bueno, Carla Caroline Correia, 
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Orientador(es): Marcos Alberto Torres 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 
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Palavras-chave: Estudantes, Geografia, Processo Seletivo 

 

Há anos a educação pública no Brasil vem sendo precarizada e sofre com a desvalorização dos 

professores e as condições de trabalho desgastantes. A realidade dos alunos bate de frente com a 

realidade social e política de como vivem essas famílias atualmente em período pandêmico da 

COVID-19. Os alunos, principalmente os que estão na adolescência, não raras as vezes conciliam 

estudo e trabalho, ou tem que cuidar da casa e/ou de irmãos mais novos, realidade que já existia 

antes da pandemia, mas que acentuou-se nesse período em que estão isolados dentro de casa. 

Aulas de reforço se fazem necessárias para ajudar a encaminhar esses alunos ao ensino superior, 

para tentar diminuir a discrepância entre o ensino público e o particular brasileiro, visto que a 

qualidade e as possibilidades nessas realidades não são equivalentes. O presente estudo pautou-

se na pedagogia Histórico-Crítica para a construção de conhecimentos geográficos, tendo por base 

os conhecimentos prévios dos(as) estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual 

Olívio Belich, em Curitiba. Objetivou-se instrumentalizar e problematizar os conhecimentos 

científicos, a fim de que os(as) educandos(as) transformassem sua realidade e a sociedade onde 

residem. Tal perspectiva pedagógica visa estimular a atividade e a iniciativa do(a) professor(a), 

promovendo o diálogo direto e a participação efetiva dos(as) estudantes durante as aulas, sem 

deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente na sociedade. Nesse 

sentido, o presente estudo consistiu no desenvolvimento de “aulões” de geografia para promover 

a progressão das habilidades dos(as) estudantes que apresentaram pretensão de realização de 

vestibulares, do ENEM e outros processos seletivos de ingresso ao ensino superior. As atividades 

foram desenvolvidas no formato remoto por meio de plataformas virtuais de reuniões para a 

organização dos encontros. A abordagem do conteúdo apresentado foi dividida entre os residentes 

e exposta aos estudantes por meio de slides, exposição dos conteúdos e explicações orais. Para 

cada encontro realizado foi escolhido um tema previamente combinado com os(as) estudantes 

que demonstraram interesse prévio pelas aulas e pelos conteúdos. Os encontros remotos foram de 

grande aprendizado, devido ao empenho da equipe e a participação dos(as) estudantes, sendo que 

as aulas abordaram os principais conteúdos que frequentemente aparecem nas provas de geografia 

de diferentes vestibulares e também do ENEM, o que oportunizou momentos enriquecedores e de 

importante contribuição para os futuros vestibulandos. 
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O projeto Univertur existe há mais de 20 anos e está vinculado ao Programa deExtensão Núcleo 

de Planejamento Turístico – Agetur. Este projeto tem como objetivo apresentar a UFPR ao 

público interno e externo, por meio da realização de visitas guiadas pelos seus diversos campi da 

UFPR. A elaboração, organização e execução dos roteiros de visitas contam com a colaboração 

de alunos bolsistas e/ou voluntários, que aplicam na prática os conhecimentos aprendidos em 

disciplinas do curso de turismo, tais como administração, organização de eventos e elaboração de 

roteiros turísticos. Por meio da interação dos alunos com os coordenadores dos cursos da UFPR 

são agendadas as visitados guiadas pela UFPR para os estudantes do ensino médio, alunos de 

intercambio e participantes da Universidade Aberta da Maturidade. Em 2021, devido a situação 

pandêmica, o projeto necessitou se reinventar em suas atividades. Com disso, desenvolveu-se o 

“Univertur: Descobrindo seu Caminho”, uma série de vídeos onde são apresentados os campi da 

UFPR de modo virtual, explicando a história, os cursos e os serviços oferecidos. Os campi já 

apresentados foram o Teixeira Soares (Rebouças) e Reitoria. Esta ação possibilita às demandas 

externas terem acesso às dependências da universidade, de modo online, proporcionando o 

conhecimento das oportunidades de cursos nos diferentes setores e campi da universidade. E para 

as demandas internas, também são proporcionadas o conhecimento das estruturas que a 

universidade oferece e como usufruir delas. Com isso, espera-se que com estas atividades 

possamos contribuir para a disseminação das informações sobre a UFPR nos diferentes segmentos 

da sociedade. Na perspectiva de uma atuação transformadora espera-se que discentes e docentes 

articulem o conhecimento acadêmico e aplicação prática em situações do cotidiano, entendendo 

que ações de extensão proporcionam uma melhoria na integração entre as várias instâncias da 

sociedade. 
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O estudo dos ossos da cabeça, em especial dos forames e aberturas perpassantes, componentes 

anatômicos que permitem o trajeto de vasos e nervos pelas diferentes regiões do crânio e da face, 

constitui conteúdo desafiador na disciplina de Anatomia Veterinária Descritiva I (BA048). A 

diversidade de termos anatômicos, aliada às diferenças entre espécies e à quantidade de 

componentes próximos e semelhantes exige uma estratégia de estudo organizada e prática. Neste 

sentido, a elaboração de materiais didáticos descomplicados e precisos, adaptados para este 

conteúdo específico, pode facilitar a compreensão e a fixação do assunto. O objetivo deste 

trabalho foi aprimorar e dar continuidade na confecção de uma ferramenta didática constituída de 

uma coleção de sincrânios das espécies equina e canina, etiquetados com números que indicam 

de forma lógica e sequencial os forames e estruturas perpassantes de interesse, elencados em um 

roteiro ilustrado com fotografias. Foram selecionados do acervo do Departamento de Anatomia 

(DANAT/BL/UFPR) os ossos em melhores condições para a observação dos componentes 

anatômicos de interesse e etiquetadas 33 peças anatômicas, sendo 7 crânios e 15 hemimandíbulas 

da espécie canina e 5 crânios e 6 mandíbulas da espécie equina. Algumas das peças já possuíam 

números e passaram por um processo de retirada das etiquetas antigas com o auxílio de hastes 

flexíveis com ponta de algodão e gazes umedecidas com água. Quatro sincrânios da espécie 

canina necessitaram de limpeza e tratamento para que pudessem ser manipuladas. Promoveu-se 

o clareamento dos ossos por imersão em H2O2 25 volumes durante 07 dias, seguido de escovação 

em água corrente para a remoção de debris teciduais e secagem à temperatura ambiente. Com 

base no Guia de Osteologia Comparada dos Animais Domésticos, coleção ilustrada de roteiros de 

aula prática da disciplina, as numerações referentes a cada componente anatômico foram 

impressas em papel sulfite, recortadas e fixadas com cola branca nas imediações do componente, 

de modo a identificá-lo. O roteiro referente ao assunto sofreu modificações para sua adequação à 

nova coleção de peças, que recebeu importante aprimoramento com o novo sequenciamento 

numérico e a inclusão de componentes anatômicos à listagem. O material produzido se mostrou 

de fácil utilização e capaz de auxiliar no processo ensino-aprendizagem, pois proporciona uma 

forma prática e lógica para compreensão do tema e comparação entre espécies. Espera-se que o 

material otimize o estudo dos discentes e contribua para um melhor rendimento na disciplina. 
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Toda escola está inserida em um contexto social, ambiental, cultural e econômico, fatores 

diretamente relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a Geografia tem 

um papel imprescindível, sendo a ciência que busca compreender as relações entre pessoas e 

espaços. Para tanto, entende-se que as aulas não podem ser pasteurizadas, neutras e 

descontextualizadas do espaço que cada aluno vivencia em seu cotidiano. E para que os 

professores trabalhem com seus educandos o ambiente que os cerca, é necessário primeiro, 

conhecer o entorno social. Por isso, a pesquisa científica deve inserir-se no trabalho da docência, 

para que o professor conheça seu entorno, bem como para instigar seus alunos por meio da 

pesquisa, de modo a possibilitar que cada educando pense seu espaço e traga para a reflexão a 

escala local. O objetivo deste trabalho é apresentar um diagnóstico do contexto em que se insere 

o Colégio Estadual Pilar Maturana, localizado no Bairro Alto, na cidade de Curitiba-PR. O 

diagnóstico compreendeu aspectos da inserção socioespacial da escola, que abrange tanto o meio 

físico, quanto social, como: relevo, hidrografia, organização espacial, caracterização histórica, 

estrutura populacional, estabelecimentos educacionais, esportivos, de transporte, de saúde, 

atividades econômicas, estrutura populacional, praças e áreas de lazer, desenho urbano e sistemas 

de transporte que abrangem o Bairro Alto e a Regional Boa Vista, onde o bairro se insere. Em 

uma escala mais restrita, que abrange apenas o ambiente escolar buscou-se identificar a estrutura 

sociocomunitária da escola: alunos e comunidade atendida, o contexto intraescolar e as relações 

interpessoais do ambiente psicossocial; a estrutura administrativa e de apoio pedagógico, a 

infraestrutura física, as metodologias do ensino e uso dos recursos didáticos. Para a realização do 

diagnóstico, foram consultadas fontes como o do IPPUC, IBGE, Google Earth, e realizada uma 

entrevista com a secretária do colégio para obter informações acerca das instâncias colegiadas. O 

resultado da pesquisa foi a produção de um documento que poderá subsidiar atividades 

pedagógicas na escola e seus arredores, bem como, em um aspecto mais amplo, proporcionar aos 

professores a compreensão do contexto escolar, para levantar as potencialidades e limitações que 

possam se estender à escola. O material produzido pode ainda ser fornecido aos docentes recém 

chegados, para conhecerem a realidade local. 
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O trabalho consiste no relato de uma experiência de planejamento de aula realizado no Subprojeto 

de Matemática do Programa Residência Pedagógica (RP) - UFPR. Em tal projeto está sendo 

desenvolvido um Lesson Study (Estudo de Aula) que é o trabalho colaborativo entre professores 

coordenadores, professores atuantes nas escolas(preceptores) e alunos de graduação chamados 

como residentes. No Lesson Study o trabalho é em equipe e as atividades são voltadas ao 

aprendizado do aluno. Um dos grupos do RP, atuante em um Colégio Estadual de Curitiba, 

planejou uma atividade investigativa, com enfoque em Matemática Financeira, para ser aplicada 

em uma turma do oitavo ano. O conteúdo escolhido foi porcentagem (acréscimos e decréscimos), 

pois o mesmo estava sendo trabalhado pelo professor preceptor. Com o tema e os conteúdos 

definidos, começou-se a pensar em como a atividade poderia ser estruturada para que os 

estudantes se sentissem motivados a realizá-la. Dessa forma, decidiu-se que a atividade deveria 

envolver alguma situação que fizesse menção ao cotidiano desses estudantes, para que estes se 

identificassem com a atividade. Escolheu-se o cenário das redes sociais para contextualizar a 

atividade. Foi problematizado um sorteio, onde os estudantes escolheriam uma dentre as ofertas 

de três lojas A, B e C, para efetuar a compra de camisetas, sendo que eles deveriam selecionar a 

opção que fosse mais vantajosa para cada um. Durante o planejamento da atividade, o grupo de 

residentes discutiu sobre as possíveis respostas que poderiam ser apresentadas pelos estudantes, 

bem como possíveis reações dos alunos e respostas que acreditava-se que seriam dadas às 

questões. Visto o contexto atual, a atividade foi planejada para aplicação remota. O processo de 

planejamento proporcionado pelo Lesson Study oportunizou aos residentes aprendizagens 

relevantes em relação à docência, ressaltando-se a importância do domínio do conteúdo a ser 

ensinado, da previsão das possíveis dificuldades dos estudantes como elementos essenciais no 

processo de planejamento. As atividades desenvolvidas remotamente ofereceram desafios aos 

residentes, tais como: conciliar horários, interação e colaboração na realização das atividades. 
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O recente projeto “Línguas em diferentes práticas sociais” é coordenado pelas professoras Iara 

Maria Bruz e Juliana Passos do Setor de Educação Profissional e Tecnológica. Com início no ano 

de 2020, quando a pandemia já havia obrigado às atividades universitárias a serem todas de forma 

remota, acreditava-se que essa condição poderia ser um empecilho, o que na verdade trouxe 

vantagens inesperadas para as ações do projeto. Desde 2020, o projeto tem como objetivo criar 

espaços para aprimorar habilidades de oralidade e escrita em línguas em três vertentes. A primeira 

destinada a alunos, professores e colaboradores do SEPT, assim como participantes da 

comunidade, que possibilitem aos participantes terem um local seguro para trocarem ideias, 

opiniões, compartilharem informações sobre diversos assuntos e consequentemente aprimorar 

habilidades (tanto escritas como de oralidade) da língua alvo. Como o Conversation Club (Basic) 

que aconteceu este ano. A segunda vertente do projeto é destinada a escola pública, tanto 

professores quanto alunos. No caso dos professores, planeja-se abrir espaço para atividades com 

o intuito de repensar metodologias e as salas de aulas da atualidade, assim como praticar a língua 

alvo. Para tanto, houve a oferta da “Oficina de ferramentas tecnológicas para Ensino Remoto na 

educação Básica”.  E a terceira vertente é estender as atividades especificamente aos professores 

de graduação para prepará-los para lecionar em língua inglesa em suas respectivas áreas, 

fomentando a internacionalização da Universidade. Esta última vertente iniciará nos próximos 

meses. Dessa forma, o projeto tem um trabalho interdisciplinar com docentes de diversas áreas e 

tem um caráter educativo. Em todas as três vertentes que o projeto prevê, são incitadas a 

indissociabilidade do ensino e da extensão, pois os participantes são instigados a trazer para esses 

espaços suas expertises de conhecimento. Em decorrência do trabalho remoto, o uso de 

tecnologias está sendo obrigatório em todas as ações, colocar as tecnologias nessas ações foi uma 

das vantagens que a pandemia trouxe. Dessa forma, as discentes bolsistas puderam ensinar e 

compartilhar o que sabiam com as professoras orientadoras. Além disso, houve a possibilidade de 

participantes de outras cidades e até de outros países estarem presentes nos eventos, o que seria 

impossibilitado se estivéssemos fazendo ações apenas presenciais. Esse é mais um ponto 

apresentado para a fomentação da formação discente, levantado por uma das monitoras. 
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Desde 2020 a sociedade vem enfrentando uma das maiores crises da história em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus. Para conter os avanços da doença instaurou-se no mundo todo 

medidas de higiene pessoal e coletiva, além do isolamento social, com a necessidade de 

adaptações e novas formas de rotina, principalmente na vida acadêmica para ser possível a 

realização das atividades diárias. Uma destas foi a adoção do ensino remoto pelas instituições de 

ensino como estratégia para minimizar lacunas de aprendizagem e não comprometer ainda mais 

o tempo de estudo. Os programas de monitoria também sofreram estes ajustes através do 

programa emergencial de monitoria digital presente na universidade federal do paraná e em 

decorrência deste fato, este trabalho tem o objetivo de relatar a vivência de duas monitoras de 

matérias distintas do curso de terapia ocupacional no departamento de saúde da UFPR, porém 

ministradas pela mesmo docente, abordando a experiência tanto no presencial como também no 

remoto abarcando todos os ângulos possíveis como as funções desempenhadas, o relacionamento 

com os alunos, o comportamento e participação da turma, a comunicação e didática da docente e 

entre outros; a partir dos seus pontos de vista, expectativas e experiência. Através desta discussão 

foi possível elencar as diferenças destas duas modalidades, desenvolvimento de habilidades e 

exploração de ferramentas antes não utilizadas ou não exigidas no presencial, a participação dos 

alunos, seus pontos positivos e negativos, como também a sobrecarga e frustração pela evasão 

discente significativa. Ademais, evidencia-se a instrumentalização e o afastamento do ensino e 

aprendizagem pela carência de interações aluno-professor embora as tecnologias permitam um 

maior contato, trocas imediatas e dúvidas sanadas instantaneamente, como também a consequente 

falta de contextualização decorrente deste afastamento, que infelizmente transforma todo esse 

processo em algo passivo. 
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Diante da constante evolução da tecnologia educacional, a universidade tem o dever de 

proporcionar aos estudantes abordagens educacionais sincronizadas com a contemporaneidade. 

Desta forma, os métodos de ensino-aprendizagem devem acompanhar o ritmo de 

desenvolvimento das novas tecnologias, de modo a se aproximarem das sucessivas gerações de 

estudantes e serem capazes de instigá-las a melhorar o seu desempenho. O objetivo deste trabalho 

foi produzir questionários ilustrados em plataforma online de acesso livre, para oferecer aos 

alunos matriculados na disciplina de Anatomia Veterinária Descritiva I (BA048) uma ferramenta 

de estudos virtual prática e objetiva, com capacidade de auxílio no desempenho acadêmico. 

Fotografias de peças anatômicas pertencentes ao Departamento de Anatomia foram obtidas por 

meio de um telefone celular. As imagens foram editadas no programa Microsoft PowerPoint para 

adição de caracteres indicativos para os componentes anatômicos desejados e logotipo da UFPR. 

Cada questionário foi criado em documento de edição Google Docs e compartilhado com o 

professor para revisão. Em seguida foram transferidos para a plataforma Socrative e 

disponibilizados aos alunos ao término de cada tema ministrado, com prazo de uma semana para 

resolução. Foi estabelecido que a resolução seria facultativa e que não contaria pontos para cálculo 

de nota. Foram produzidos 11 questionários, contemplando assim toda a ementa da disciplina, os 

quais foram utilizados durante os semestres de 2019-2 e 2020-1, até a suspensão do calendário 

acadêmico em virtude da pandemia por COVID-19. Os 8 questionários disponibilizados em 2019-

2 foram respondidos, em média, por 67% dos alunos, enquanto os 3 questionários aplicados em 

2020-1 por 35%. Uma pesquisa de opinião por formulário online foi respondida por 71% dos 

discentes envolvidos e revelou que 98% destes responderam aos questionários total (74%) ou 

parcialmente (24%), sendo a perda do prazo (16%) o principal motivo para terem deixado de 

responder algum questionário, seguido da falta de tempo (4%). O método foi considerado ótimo 

(78%), bom (18%) e regular (2%) para testar conhecimentos e a maioria (88%) afirmou que 

ajudou na obtenção de melhor desempenho nas avaliações. Ainda, 78% afirmaram que tiveram o 

interesse pela disciplina estimulado pela atividade. Os dados obtidos sugerem que a ferramenta 

se mostrou de grande valia para os alunos, além de ser eficaz também para os monitores no 

processo de iniciação à docência, pois estimulou a pesquisa e o debate acerca do desenvolvimento 

de métodos de ensino e avaliação. 
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Este trabalho apresenta o relato de experiência vivida no desenvolvimento de uma aula remota 

para alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental do Colégio Pilar Maturana, em Curitiba. Esta 

aula foi ministrada seguindo os conteúdos propostos pela BNCC, tendo como tema o 

desenvolvimento industrial do Brasil e do Paraná e suas interconexões geográficas com o 

desenvolvimento urbano e rural do país. Os objetivos dessa atividade foram compreendermos as 

dinâmicas das aulas online, o uso do Google Meet e as possibilidades de conexão de problemas 

cotidianos dos estudantes com os conteúdos de geografia. A aula foi ministrada no período de 

uma hora e trinta minutos e contou com a presença de aproximadamente oitenta alunos advindos 

de três turmas. Como recurso didático utilizamos slides que faziam a junção de imagens e textos, 

vídeos demonstrativos dos diferentes períodos de industrialização no Brasil, com enfoque para as 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Utilizamos também um infográfico de elaboração própria 

para mostrar as diversas indústrias atuantes e as relacionamos com suas regiões. Ao 

considerarmos que a aula estava sendo vivenciada em um período pandêmico entendemos ser 

necessário mostrar como as indústrias de base atuam no Brasil também na fabricação de 

equipamentos de proteção individual utilizados em toda a indústria. Focamos então nas máscaras 

do tipo PFF2 e como sua produção elevou-se em 2020, mostrando a capacidade da indústria 

brasileira de adaptar-se e corresponder às necessidades da população. Buscamos mostrar que as 

indústrias brasileiras são diversas, embora sejam uma indústria de base, e que suas localizações 

impulsionaram diferentes processos urbanísticos e as transformações da área rural com o 

surgimento das agroindústrias. Foi notável o interesse dos alunos na aula devido às interações e 

perguntas, que às vezes saíam do conteúdo que estava sendo ministrado mas envolviam 

principalmente os problemas de déficit tecnológico vivenciados no Brasil. Outra questão que 

percebemos foi a necessidade de que alunos em aulas online possam ter determinados períodos 

para interagirem uns com os outros nas plataformas virtuais visando a criação de vínculos sociais. 

Chamou a atenção que eles já conheciam as máscaras PFF2 e que sabiam onde encontrá-las, mas 

que ainda tinham dúvidas sobre preço e possibilidades de uso. Entendemos assim que a aula pode 

ter fornecido mais informações para que os alunos e seus familiares se protejam e acreditamos 

que essa, a interação prática entre conteúdo e vivência, é uma das finalidades do conteúdo de 

geografia. 
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Este trabalho tem como objetivo relatar a aplicação de uma atividade investigativa no contexto 

de um Lesson Study. A aplicação da atividade investigativa, desenvolvida como uma proposta do 

subprojeto Matemática da Residência Pedagógica, foi realizada remotamente, no Google Meet, 

em uma turma do 8º Ano de um colégio público de Curitiba, durante duas aulas de cinquenta 

minutos. A atividade, que tinha como tema Educação Financeira, abordou conceitos de 

porcentagem: acréscimos e decréscimos e contou com a participação de dezessete estudantes do 

8º Ano, seis residentes (licenciandos em Matemática) que observaram a aplicação, um residente 

que ministrou a aula e o professor da turma escolhida. Inicialmente foi apresentado o enunciado 

da atividade, a qual propunha para os estudantes analisar, discutir e escolher em qual das três 

lojas, A, B ou C, seria mais vantajoso realizar a compra de três camisetas com o prêmio de 

R$200,00 que ganharam em um sorteio no Instagram. A loja A cobrava R$180,00 por três 

camisetas e oferecia 10% de desconto na primeira compra; na loja B, três camisetas custavam 

R$190,00, mas, caso o cliente escolhesse bordar seu nome nas camisetas, a loja oferecia 15% de 

desconto na compra; já na loja C, cada camiseta custava R$61,90 e, na compra de três, a loja 

oferecia um desconto de 8%, caso o cliente resolvesse comprar uma quarta camiseta, esta custaria 

apenas R$29,00. Em seguida, os estudantes iniciaram as discussões sobre qual dessas propostas 

seria a mais favorável para cada um deles. Ao longo da troca de informações surgiram algumas 

dúvidas em relação à interpretação do enunciado e também na resolução dos cálculos, que os 

próprios estudantes tentavam esclarecer para os colegas. A turma mostrou-se motivada e 

participativa durante a realização da atividade, sendo necessária pouquíssima intervenção do 

aplicador, o qual interferiu apenas para responder às dúvidas quanto à resolução de cálculos e 

também quando notou que os estudantes não haviam feito os cálculos referentes à oferta da 

terceira loja. Ao fim das discussões, cada estudante expôs em qual das lojas decidiu comprar e o 

porquê. A maioria, com exceção de um estudante que optou pela loja A, escolheu a loja B, 

argumentando que nessa loja pagaría-se menos. Durante a aula, pode-se perceber que os 

estudantes envolveram-se com a atividade proposta, possivelmente por abordar situações 

cotidianas. Observando a aula, conclui-se que a atividade investigativa proporcionou aos 

estudantes um espaço de interação, de troca e construção de conhecimentos e de protagonismo no 

processo de aprendizagem. 
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O PBMIH - Português Brasileiro para Migração Humanitária é um projeto de extensão vinculado 

à Universidade Federal do Paraná que atende mais de 250 migrantes e refugiados por semestre. 

Após o início da pandemia da COVID-19 e posterior suspensão das aulas presenciais do projeto, 

formou-se uma equipe interdisciplinar, constituída por extensionistas das áreas de Letras, 

Psicologia, Comunicação e Design, para identificar vulnerabilidades informacionais de 

comunidades migrantes e/ou refugiadas e facilitar o acesso às orientações relacionadas à saúde, à 

economia e a situações sociais agravadas pela pandemia. Para tanto, elaborou-se materiais 

informativos através de metodologia própria, de caráter interdisciplinar e colaborativo, que conta 

com processos cíclicos entre etapas: a) identificar demandas informacionais das comunidades de 

migrantes e/ou refugiados em Curitiba durante a pandemia; b) pesquisar e elaborar textos 

acessíveis com informações e instruções seguras, confiáveis e atualizadas; c) traduzir os 

conteúdos em seis línguas: português, francês, espanhol, árabe, crioulo haitiano e inglês; d) 

projetar o design dos materiais alinhado às necessidades dos leitores para tornar acessível a leitura, 

consulta e distribuição dos conteúdos através das plataformas adequadas. Ao todo, desenvolveu-

se 17 materiais informativos entre abril de 2020  e Julho de 2021 Deste total, 15 materiais resultam 

de uma ação que buscou acessibilizar, através de plataformas digitais, orientações traduzidas nos 

eixos da saúde, economia e situações agravadas pela pandemia. Outra ação, em parceria com o 

Projeto de Extensão Observatório de Direitos Humanos - UFPR e pela Cáritas Brasileira Regional 

Paraná com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR, 

objetivou a conscientização de mulheres em situação de refúgio, acolhida humanitária e 

vulnerabilidade social sobre a violência doméstica no contexto migratório perante as leis 

brasileiras. Esta ação resultou na elaboração da Cartilha “Valente é a sua voz!”, já em fase de 

implementação digital, e no “Guia: como pedir ajuda” em fase de produção, ambos elaborados 

para atuar como ferramentas no atendimento das redes de apoio e proteção à mulher no Paraná. 

Ao serem implementados, identificou-se que os materiais adquiriram caráter inclusivo, visto a 

positiva recepção pelos migrantes, compartilhados com comunidades migrantes e agentes em 

outras cidades/estados; ademais, mostraram-se acessíveis e interessantes também à população 

não-migrante, superando o alcance planejado. 
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A pandemia chegou no início do ano 2020 e foi necessário pensarmos e reorganizarmos o ensino, 

o modo de nos relacionarmos com os estudantes e o modo de apresentação dos conteúdos no 

espaço virtual de sala de aula. Por consequência, dois modos de comunicações possíveis fomos 

conhecendo: o síncrono e o assíncrono. Na elaboração docente e discente, o trabalho assíncrono 

sempre precisou de um auxílio para que, quando as dúvidas surgissem, os estudantes tivessem um 

apoio além do docente. Dessa maneira, a figura do monitor digital ganhou uma especial 

relevância. A organização do módulo virtual, o contato frequente com a turma, a resolução de 

questões inesperadas e até mesmo, intermédio por motivos pessoais, configurou a monitoria como 

essencial nesse momento remoto. O programa de monitoria incentiva o sujeito referente ao 

interesse pela docência, pois autoriza que o monitor tenha a experiência e o contato com os alunos 

da disciplina escolhida. Desse modo, o monitor auxilia no aprendizado dos seus colegas. A 

pandemia forçou orientador e monitor a se adaptarem para realizar interações virtuais com 

efetividade e afetividade. Apesar de desafiador, encarregar-se de metodologias ativas de forma 

remota é enriquecedor, além de formar profissionais mais capazes e adaptáveis e relacionados 

com as problemáticas do ensino atuais. A monitoria comprovou ser uma ferramenta útil na fixação 

do conhecimento pelos alunos, visto que foi um período de aprendizagem mutua. A construção 

do conteúdo acadêmico, também permitiu a criação de laços pessoais através de empatia por 

diálogo. A frequência de contato do monitor com a turma permitiu a criação mais eficiente e 

próxima de maneiras para lidar com tópicos referentes ao módulo estudado. No presente resumo, 

temos o objetivo de relatar a experiência de um trabalho de monitoria digital no módulo de 

graduação "Estudos em Língua Portuguesa III". Nele apresentaremos os momentos de formação 

que foram realizados junto com a Cipead, os diferentes desafios e avanços que foram possíveis 

realizar. 
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O projeto de extensão “DOECD - O Desempenho Ocupacional de Estudantes com Deficiência” 

teve como público alvo estudantes com deficiência das escolas de ensino fundamental II do 

Estado do Paraná e da UFPR. A promoção se deu por meio da parceria do Departamento de 

Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com a Secretaria de Educação 

Especial do Estado do Paraná (SEED-PR) e também, com o Núcleo de apoio às pessoas com 

necessidades especiais (NAPNE - SIPAD). O projeto de extensão objetivou levantar as demandas 

dos estudantes, profissionais e familiares/cuidadores, dentro do contexto da educação inclusiva a 

fim de promover consultorias colaborativas, análise de acessibilidade e de recursos de tecnologia 

assistiva.  Mediante as demandas, optou-se  pela metodologia pesquisa-ação, que correlacionaram 

referenciais teóricos da Terapia Ocupacional, com a realidade do público alvo, ao fundamentar o 

desenvolvimento das estratégias. Com a pandemia, adaptações tiveram que ser realizadas devido 

a  impossibilidade de ações e encontros de forma presencial. As ações de forma remota incluíram 

publicações periódicas nas redes sociais do projeto, posts com temas relacionados à inclusão, 

pandemia e pessoas com deficiência. Sempre de forma acessível com legendas alternativas e 

audiodescrição. A construção de uma cartilha, em andamento, com um compilado dessas 

publicações. Também foram realizadas reuniões com gestão, ações em conjunto como consultoria 

colaborativa com alguns departamentos e estudantes, meetings/lives com professores de apoio à 

comunicação alternativa, fomentando discussões sobre deficiências, suas características, 

dispositivos de tecnologia assistiva, a fim de contribuir para a educação especial e inclusão 

escolar.  Com a efetivação das ações, o projeto evidenciou as competências do terapeuta 

ocupacional no âmbito escolar, assim como demonstrou os benefícios da colaboração desse 

profissional junto aos educadores, famílias, comunidade e no desempenho escolar dos estudantes 

com deficiência. Espera-se que o projeto continue contribuindo para a autonomia desses 

estudantes nas atividades escolares, no favorecimento do desempenho ocupacional satisfatório e 

na promoção de espaços de discussão com toda a comunidade escolar envolvida no processo de 

inclusão escolar. 
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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 catalisa 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 Programa Residência Pedagógica teve seu início em meio à pandemia do Coronavírus,tendo 

ações já voltadas para o contexto de aulas remotas. Praticar as metodologias ativas(MA), foi uma 

das metas do projeto e, a partir de estudos foi possível a aplicação. Este relato é referente à 

aplicação nas três turmas da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Alfredo Parodi, 

localizado em Curitiba-PR. As MAs têm por princípio tornar o estudante autor do seu próprio 

aprendizado, buscando autonomia e diminuindo a passividade, além de aumentar o engajamento. 

Em uma de suas abordagens, a problematizadora, ele(a) é instigado(a) com questionamentos e 

provocações, a fim de que faça relações com seus conhecimentos prévios, estimulando a discussão 

e a criatividade. Essa forma de aula é pautada em trazer principalmente infográficos e manchetes 

de jornais e revistas que introduzam o tema de maneira não tão abstrata como a mera exposição 

do conteúdo, buscando apresentá-lo de forma já aplicada no cotidiano da turma. Já na Sala de 

Aula Invertida, a organização tradicional de uma sala de aula, na qual o(a) professor(a) passa o 

conhecimento e o(a) estudante só absorve, é quebrada e colocada de forma inversa, tanto 

conceitualmente quanto fisicamente, com o(a) professor(a) adquirindo o papel de mediador que 

direciona o conteúdo e o(a) discente assumindo o papel de protagonista do estudo. Para a 

aplicação da sala de aula invertida o(a) professor(a) disponibiliza previamente o conteúdo a ser 

trabalhado na forma de textos, reportagens e vídeos. Assim, o(a)s estudantes vêm preparado(a)s 

para aplicar os conhecimentos em discussões e atividades, conforme dinâmica organizada pelo(a) 

docente. O objetivo da aplicação das duas abordagens citadas foi estimular o processo de ensino 

e aprendizagem em um período que levou à queda no rendimento escolar de muitos, bem como 

diminuição da participação nas aulas remotas. Os resultados, entretanto, foram difíceis de 

quantificar, já que nas aplicações sempre compareciam um ou dois discentes de um total de 

aproximadamente trinta por turma, sendo bastante comum não haver a presença de nenhum 

estudante, mesmo após a divulgação da dinâmica. Alguns começaram a exercer uma atividade 

profissional para auxiliar a família com os custos básicos de vida. Também eram (e ainda são) 

afetado(a)s pela falta de acessibilidade digital e de locais adequados para estudo, juntamente com 

a dificuldade em se adaptar ao ensino remoto. Dessa forma, havia frustração e preocupação por 

parte dos residentes ao ver a pouca adesão e participação nas aulas. 
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A monitoria se refere ao exercício pedagógico realizado por um estudante selecionado para 

auxiliar numa determinada disciplina acadêmica. Para os discentes, representa uma alternativa de 

aprendizagem e para os monitores, significa uma oportunidade que estimula a iniciação à 

docência. No entanto, diante do cenário pandêmico, a equipe da disciplina DCA010, organizou 

suas ações seguindo: 1. O agendamento de 2 reuniões remotas para receber orientações do docente 

quanto a seleção dos materiais de apoio, das plataformas de atividades, do acompanhamento das 

aulas e das demais ações do semestre; 2. O agendamento de duas datas de atendimento para apoio 

as dúvidas das duas provas; 3. O agendamento de, no mínimo, duas datas, de escolha do monitor, 

para o acompanhamento das aulas síncronas; 4. O estabelecimento de uma plataforma de acesso 

direto aos monitores para os discentes receberem apoio na execução dos trabalhos solicitados; 5. 

O preparo de um levantamento para a avaliar o desempenho da turma e da disciplina no formato 

remoto. Um questionário foi aplicado pela plataforma do google forms e as porcentagens 

apresentadas foram obtidas a partir do número de total de participantes, que foi, nesta disciplina, 

de 50% alunos matriculados (20 alunos). Todas as reuniões aconteceram de forma produtiva e 

todos os agendamentos foram devidamente cumpridos em suas diferentes atividades. Com base 

nos dados da pesquisa realizada pelos monitores, alguns apontamentos tiveram destaque: 94,4% 

não encontraram dificuldades para acessar as aulas; a preferência por aulas assíncronas (61,1%) 

foi maior do que por aulas síncronas (38,9%); o acesso aos materiais fornecidos pelo docente foi 

maior que 75% para 22,2% dos alunos, enquanto 55,6% relataram terem acessado entre 50-75% 

do material e 22,2% acessaram menos da metade do material (25-50%); as preferencias das 

plataformas apontaram a Microsoft Teams (44,4%), seguido da UFPR Virtual (27,8%), dos 

grupos de WhatsApp (22,2%) e do Google Drive (5,6%); 94,4% informam que não compareceram 

às monitorias oferecidas e 22,2% relatam que o ensino remoto não afetou a rotina de estudos que 

já possuíam. Os dados apontam para o paradoxo da educação brasileira, refletindo uma sociedade 

que acredita que a educação é um processo individual e espontâneo, por isso não necessitam 

frequentar a monitoria. De fato, a vivência da monitoria remota na disciplina de biologia do solo 

conseguiu demonstrar, aos alunos e docente, a necessidade de discussões mais profundas acerca 

da nossa abordagem pedagógica. 
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ENSINO DE BIOLOGIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO DIDÁTICA COM USO DE PLATAFORMAS VIRTUAIS NO ENSINO 

MÉDIO 

Nº: 202110567 

Autor(es): Sandra Mara Ihlenfeldt, Carolina Cardoso Almeida, Larissa Cidral Carloto, 
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Orientador(es): Claudia Maria Sallai Tanhoffer 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Biologia, Ensino Médio, Pandemia Por Covid-19 

 

Diversas adaptações afetaram todo o mundo de forma repentina em decorrência do cenário sem 

precedentes imposto pela pandemia de Covid-19. Em decorrência disso, prezando pela segurança 

de toda a sociedade, o ensino remoto tornou-se uma necessidade em todos os níveis educacionais. 

Considerando que tal adequação precisou ser implementada às pressas, é natural que as escolas, 

especialmente as do ensino público, não estivessem devidamente preparadas e estruturadas para 

aplicar essa mudança. Ainda, muitos estudantes e professores carecem de recursos para o bom 

acompanhamento das aulas on-line, além de diversos fatores que impactaram fortemente no 

acompanhamento, presença, motivação e na própria qualidade do ensino nas escolas públicas 

brasileiras. Visando tornar as aulas remotas de Biologia mais instigadoras para os estudantes, as 

residentes pedagógicas relatam uma experiência com alunos do 2º ano do ensino médio do 

Colégio Estadual Padre João Wislinski, em Curitiba e, com base nisso, também propõem uma 

nova intervenção com o uso de materiais didáticos virtuais, jogos on-line e diferentes formas de 

interação com os estudantes, como forma de contribuir para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem nos cenários do ensino remoto e híbrido. Para a confecção e futura aplicação da 

presente proposta, serão utilizados livros didáticos, plataformas digitais de jogos e outros 

conteúdos, além de extensa bibliografia para embasamento teórico das aulas e metodologias. O 

conteúdo a ser apresentado se adequará ao calendário acadêmico das séries propostas, sendo elas 

turmas de 1º e 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Padre João Wislinski. As plataformas 

on-line serão utilizadas ao longo das aulas ministradas, estando sempre relacionadas ao tópico 

apresentado, para que os estudantes testem seus conhecimentos com mais praticidade e 

dinamismo, contando, posteriormente, com a devolutiva por parte das residentes. Espera-se que 

a estratégia gere maior engajamento entre os estudantes, bem como que consigam apropriar-se do 

conteúdo de forma mais efetiva, dinâmica e lúdica. Motivar os alunos e tornar as aulas atrativas 

no cenário pandêmico certamente é um grande desafio, visto que há muitas barreiras que 

necessitam ser superadas por docentes e estudantes, de forma que as plataformas virtuais 

possibilitam novas formas de ensinar e aprender, já antecipando mudanças necessárias para o 

processo de ensino e aprendizagem das novas gerações, e também como forma de agregar à 

formação teórica e prática das residentes. 
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VIVENCIA DE MONITORIA REMOTA - DCA015 - BIOTECNOLOGIA APLICADA A 

AGRONOMIA 

Nº: 202110569 

Autor(es): Nataniel Osmar Risse, Thais da Silva 

Orientador(es): Luciana Grange 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Biotecnologia, Educação À Distância, Monitoria 

 

A Monitoria é uma modalidade de ensino-aprendizagem, que objetiva despertar o interesse pela 

docência, mediante o desempenho de atividades ligadas ao ensino. Para os discentes, representa 

uma alternativa de aprendizagem, pois se concretiza através de abordagens que possam facilitar 

a compreensão dos conteúdos. No entanto, diante do cenário pandêmico, as aulas e as atividades 

de monitorias tiveram que migrar para o ambiente virtual. Nesta condição, a equipe da disciplina 

DCA015, organizou suas ações seguindo: 1. O agendamento de 2 reuniões remotas para receber 

orientações do docente quanto a seleção dos materiais de apoio, das plataformas de atividades, do 

acompanhamento das aulas e das demais ações do semestre; 2. O agendamento de duas datas de 

atendimento para apoio as dúvidas das duas provas; 3. O agendamento de, no mínimo, duas datas, 

de escolha do monitor, para o acompanhamento das aulas síncronas; 4. O estabelecimento de uma 

plataforma de acesso direto aos monitores para os discentes receberem apoio na execução dos 

trabalhos solicitados; 5. O preparo de um questionário para a avaliar o desempenho da turma e da 

disciplina no formato remoto. Todas as reuniões aconteceram de forma produtiva e todos os 

agendamentos foram devidamente cumpridos em suas diferentes atividades. Com base nos dados 

da pesquisa realizada pelos monitores, vale destacar alguns apontamentos: os estudantes relataram 

não ter tido problemas de acesso as aulas síncronas e que preferem aulas assíncronas (70%); a 

respeito da melhor plataforma de ensino, 90% ficaram divididos entre o Teams e o UFPR virtual; 

referente a monitoria, 60% diz que costumava frequentar as monitorias presenciais, no entanto, o 

mesmo percentual nao frequentou monitoria alguma no ultimo periodo; 90% apontaram 

satisfação com os materiais didáticos fornecidos; segundo o questionário, 50% acessou de 50 a 

75% desses materiais e 45% diz que assimilou entre 50 e 75% deste material; 65% acredita ter 

aprendido entre 50 e 75% da disciplina e 30%, entre 75 e 100%. Os discentes apontaram que se 

motivam a estar nas monitorias apenas quando ha dúvidas e 75% relatam que a pandemia piorou 

sua forma de estudo. Os resultados desta experiencia de monitoria, trouxe para os alunos e para o 

docente, a necessidade de rever, tanto o formato do ensino, quanto o da aprendizagem. Em se 

tratando de biotecnologia aplicada a agronomia, o objetivo é criar condições que estimulem os 

estudos antecipados para que, durante as aulas, os temas sejam avançados em suas diferentes 

abordagens. 
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PROJETO NUPRA – UFPR: PRESENÇA AFRO-BRASILEIRA NO SETOR 

TECNOLÓGICO E EXATAS DA UFPR: POLÍTICAS AFIRMATIVAS, 

AFROCENTRICIDADE E QUESTÕES DE GÊNERO E RAÇA. 

Nº: 202110570 

Autor(es): Daiane dos Santos Amorim 

Orientador(es): Joao Morais Da Silva Neto 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Ações Afirmativas, Racismo, Ufpr 

 

O estudo tinha como objetivo entender as emoções ligadas ao racismo para alunos negros da 

UFPR. Para este propósito foi levantada uma revisão bibliográfica de artigos e documentos para 

entender a visão da academia sobre o assunto e resgatar o processo histórico da população negra 

com o racismo e efetuada uma entrevista  via formulário do Google com 14 alunos negros da 

Universidade Federal do Paraná com o objetivo de analisar como esses estudantes se sentiram em 

situações onde sofreram racismo. Foram entrevistados 7 homens e 7 mulheres que se declararam 

13 pretos e 1 pardo.  Os mesmos foram questionados sobre como se sentiram quando sofreram 

algum ato de racismo dentro da faculdade. Também foi questionado se em algum caso algum ato 

racista veio acompanhado de atitudes machistas para as mulheres que responderam o 

questionário.Todos os entrevistados relataram já terem sofrido ator racistas. Todas as respostas 

foram afirmativas e os relatos sempre muito parecidos. Esse fator demonstra que há uma certa 

pratica constante de atos racistas na nossa sociedade. Através das Falas desses alunos e da análise 

feita da bibliografia foi visto que o racismo causa muito sofrimento a população negra. Contudo 

a importância da universidade é notória com os relatos positivos de ocupação desse espaço. Os 

sentimentos e consequências do racismo foram  evidentes através dos relatos, o que mostra o quão 

racista também a nossa academia pode acabar sendo, quando há tão poucos estudos sobre assunto, 

comparando com outras áreas do conhecimento.Para entendermos como é a construção do 

racismo e o como ele afeta o psicológico do negro no Brasil recorreu-se através da à leitura 

literatura do livro Pele negra Mascaras Brancas e alguns outros autores que dialogam com Fanon. 

A obra de Franz Fanon (2008) traz uma series de aspectos do como o racismo e perpetuado na 

sociedade e em como a população negra tenta escapar dele. Contudo Fanon (2008) nos relata que 

é impossível ao negro fugir da negritude, pois ela estando evidenciada em sua pele, sempre será 

rejeitado. A revisão bibliografia pautou muito o quanto os estudos da psicologia tem uma 

defasagem no assunto e o como isso impacta até hoje o psicológico de pessoas negras. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA A ADOÇÃO DE TEMAS TRANSVERSAIS NO 

ENSINO SUPERIOR 

Nº: 202110576 

Autor(es): Aline Hagedorn Vallejo Martins, Eliane Martins da Silveira 

Orientador(es): Elsi Do Rocio Cardoso Alano 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Egressos, Ensino, Tema Meio Ambiente 

 

O grupo de estudos Educação e Trabalho compreende três pesquisas docentes, sendo que o 

objetivo do grupo é analisar a inserção profissional dos egressos formados pela Universidade 

Federal do Paraná – Setor Litoral, a partir de um levantamento que originou um banco de dados 

com informações destes. A amostra total é de 1810 egressos formados até o ano de 2019, 

entretanto, 440 responderam ao questionário. O instrumento de coleta foi desenvolvido no 

software livre lime survey e aplicado através de e-mails e mensagens enviadas através das 

plataformas digitais do facebook e whatsapp. Assim, o resumo aborda uma das pesquisas que 

integra o grupo e, tem como foco identificar as práticas pedagógicas e métodos utilizadas pelos 

egressos que estão lecionando e que abordam o tema Meio Ambiente no ensino. Portanto, a 

análise pautou-se em egressos docentes que inserem o tema Meio Ambiente em suas aulas, bem 

como a forma de inclusão do tema na sua atuação no ensino. Dos(as) 440 respondentes, 63 dos(as) 

egressos(as) estão atuando como professores(as), o que equivale a 14,31% do total de 

participantes. Dentre esses, 48 (76,19%) dos(as) egressos(as) pertencem a cursos relacionados a 

licenciaturas, enquanto 15 (23,80%) compete a cursos pautados ao bacharelado. Assim, 

evidenciou-se que desses 63, 48 (76,19%) trabalham em instituições públicas, 10 (15,87%) em 

instituições privadas e 5 (7,93%) exercem sua profissão em ambas as partes. Outro dado 

interessante é que 55 (87,30%) desses profissionais se dedicam mais de 10 horas semanais para 

atividades docentes, incluindo o tempo de aula. Os resultados da pesquisa apontam que cerca de 

59 (82,53%) dos professores já incluíram o tema Meio Ambiente em algum momento de sua 

trajetória docente, e, 56 (88,8%) concordam que possuem domínio suficiente para a explanação 

do tema em suas aulas. A pesquisa visa identificar a implementação do tema Meio Ambiente 

dentro do contexto educacional, tendo em vista que o tema precisa ser discutido no ensino para 

que os profissionais possam atuar em suas áreas com uma compreensão melhor sobre a temática. 

Considerando que o tema em questão é considerado um tema transversal, e que os docentes 

possam inclui-lo no ensino, dentro do contexto educacional, este contribui na formação 

profissional de cada estudante que pode resultar em um comportamento ambiental na área 

profissional e na vida de cada egresso(a). 
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ANÁLISE DE ERROS EM MATEMÁTICA 

Nº: 202110578 

Autor(es): Lucas Cabral Port 

Orientador(es): Elisangela De Campos 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Análise De Erros, Ensino E Aprendizagem De  Matemática, Módulo De Um 

Número Real 

 

No curso de Matemática da UFPR ocorre um período de seleção onde os alunos passam por um 

único semestre estudando matérias selecionadas na universidade, chamamos de processo seletivo 

estendido (PSE). Neste semestre de seleção são ministradas 4 disciplinas com conteúdo da escola 

básica e conteúdo de Matemática avançada e o candidato que conseguir média maior ou igual a 

cinquenta será matriculado no curso. Dada a pandemia o PSE foi cancelado e os estudantes foram 

matriculados na universidade sem que fizessem o processo seletivo completo.  Este trabalho de 

iniciação científica teve como objetivo analisar os erros e acertos das respostas dos estudantes a 

uma questão da prova da disciplina Funções do ano de 2020. A análise de erros se baseia em 

entender, interpretar e classificar os erros das produções de alunos, como por exemplo, repostas 

as questões de uma prova. Depois do estudo teórico sobre a análise de erros, foi feito uma análise 

foi aplicada para uma questão de trigonometria na qual em 2011 esse mesmo estudo já havia sido 

feito. Esta análise foi necessária para a compreensão do processo de análise de erros. Para essa 

iniciação científica, primeiro conversou-se com os professores que estavam lecionando a 

disciplina de funções e foi escolhido um exercício de uma de suas provas, a questão escolhida 

para fazer a análise era sobre valor absoluto. Enviou-se para os estudantes um formulário com 

poucas perguntas sobre o tema e com um termo de consentimento para que se pudesse analisar 

sua resposta. No total 22 alunos responderam o formulário, e 15 deles acertaram a questão e 7 

erraram. Foi separado a resolução dos alunos que erraram, mas seguintes categorias: erro na 

definição de módulo (3 estudantes), erro no cálculo necessário para resolução (2 estudantes), e 

erro na interpretação da restrição (2 estudantes). Este último é reservado para alunos que 

efetuaram erros na interpretação de ordem dos intervalos obtidos ao aplicar a definição de módulo, 

que aconteceu de alguma forma independente da definição aplicada. Também separamos os 

alunos que acertaram a questão, pela definição que foi usada, categorizadas em: aplicação de 

módulo como função definida por partes, valor absoluto como distância, e valor absoluto pela 

ordem nos números Reais, com um total de 3, 6 e 6 estudantes respectivamente. Por fim é esperado 

encontrar uma relação entre as dificuldades no aprendizado dos alunos com as diferentes 

definições de módulo. 
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AULAS DE PRINCÍPIOS DE TERMODINÂMICA APLICADOS À ASTROFÍSICA 

Nº: 202110579 

Autor(es): Fabiana Antoniacomi, Henrique Willians da Silva Carvalho 

Orientador(es): Sergio Camargo 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Astrofísica, Física Moderna E Comtemporânea, Termodinâmica 

 

Com o intuito de ampliar a visão dos alunos para além dos conteúdos vistos em classe, foi 

preparada uma sequência de três aulas sobre Princípios de Termodinâmica Aplicados à 

Astrofísica. As aulas, que foram trabalhadas remotamente de forma expositiva, com auxílio de 

slides, e gravadas em formato de vídeo com intervalos de um mês entre elas, abrangeram os 

seguintes conteúdos de Física Clássica: Aula 1: Processos de transmissão de calor (condução, 

convecção e irradiação); Aula 2 : Temperatura; Equilíbrio térmico entre objetos e entre objetos e 

o meio; Aula 3: Ondulatória; Tipos de ondas; Características das ondas (comprimento, período, 

frequência e amplitude) e Efeito Doppler. A partir desses conhecimentos, foram apresentados aos 

alunos temas de Astrofísica como: processos de condução, convecção e irradiação de calor no 

interior do Sol; reações nucleares, tempo de vida e fases do nosso Sol, além de Relações entre a 

cor de uma estrela e a temperatura em sua superfície (Aula 1). Teoria Big Bang; Radiação cósmica 

de fundo; Teoria Big Freeze; Redshift; Blueshift e Expansão do universo (Aula 2) e 

Espectroscopia astronômica (Aula 3). Cada aula foi acompanhada de um questionário via 

formulários-google com cinco questões de múltipla escolha e uma dissertativa, por meio das quais 

os alunos puderam ser avaliados quanto à compreensão e entendimento dos temas apresentados, 

além de verificar suas opiniões quanto ao conteúdo e à abordagem utilizada e sobre o que 

gostariam de aprender mais. Esses dados foram tabulados de modo a proporcionar indicadores de 

desempenho, gráficos e porcentagens de acerto. Apesar de trazerem conteúdo relativamente 

aprofundado, as apresentações foram feitas com riqueza de imagens, exemplos e explicações de 

forma a se tornarem o mais compreensível possível, o que pode ser observado pelo expressivo 

sucesso nos dados obtidos onde, por exemplo, o primeiro questionário mostrou uma média de 

77,69% de acertos com mediana de 100/100 pontos para um total de 130 alunos participantes. 

Mais do que divulgar as várias áreas da Física e as curiosidades sobre o Universo, as aulas 

permitiram refletir sobre a Ciência, mostrando que a Física Moderna pode ser acessível a todos, 

incluindo alunos de ensino médio de primeiro e segundo ano. 
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FISIODIVULGANDO: INICIATIVAS DIDÁTICAS PARA APROXIMAR A 

FISIOLOGIA E A SAÚDE DA SOCIEDADE 

Nº: 202110580 

Autor(es): Amanda Lacerda Bomfim, Andressa Guimaraes Stark, Ane Caroline Fernandez 

Ramiro, Anita Nishiyama, Ari Langrafe Junior, Beatriz Isabella Nogueira Bohneberger, Beatriz 

Weidman, Daiany Assuncao de Sa, Debora Salles da Silva Coutinho, Fabio Roberto Caetano, 

Fa 

Orientador(es): Ana Maria Caliman Filadelfi, Maira Mello Rezende Valle 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação, Fisiologia Humana, Saúde 

 

O ensino de ciências e saúde em escolas públicas já foi tratado à base de memorização de 

conhecimentos e despreparo de professores para lidar com questões como sexualidade, adicção, 

etc, resultando em: aulas excessivamente teóricas e desconectadas da realidade dos alunos e altos 

índices de evasão escolar. Potencializadas pelo isolamento social devido à pandemia da COVID-

19, a internet e as TICs, puderam constituir-se em recursos importantes na busca de qualidade e 

protagonismo estudantil no ensino. Aliando-se isso à ação social transformadora da prática 

extensionista, com foco na divulgação do conhecimento científico para a comunidade, uma 

possível melhoria do letramento científico poderia também auxiliar na resolução de problemas 

sociais e na formação cidadã. Nosso projeto (site: 

http://www.bio.ufpr.br/portal/fisiologia/fisiodivulgando/) tinha como objetivo, a partir de 

demandas advindas desta, monitoradas por um questionário 

(https://forms.gle/2ktwCKpdKvJvJY2N7) respondido por educadores das áreas de ciências 

biológicas e afins e profissionais da área da saúde, dentre outros atores, a produção de webinários 

e materiais didáticos de interesse. ODS relacionadas: implementar a educação de qualidade, a 

saúde e bem-estar da população e a melhoria do acesso às informações científicas e, consequente 

redução das desigualdades. Desde seu início em novembro de 2020, nosso questionário foi 

amplamente divulgado por e-mails e redes sociais, contando com 142 respostas - público-alvo 

formado por 90% de professores de 15 estados brasileiros diferentes - e permitiu já: (1) iniciarmos 

os webinários (6 deles, totalizando 342 inscritos, disponíveis em nosso canal do Youtube: 

http://bit.ly/3qw7yL8;) de 2021, cuja agenda está completa; (2) confeccionarmos os primeiros 

materiais didáticos do projeto (exemplo: 

https://view.genial.ly/5f41c52f089eb30d79714b57/game-breakout-tabagismo-the-game) 

disponibilizados principalmente via site. Alunos de pós-graduação em Fisiologia participaram 

dos webinários e da confecção de materiais didáticos, e nesta, também alunos de graduação em 

áreas da saúde da UFPR. Nossa página no Instagram (@fisio.divulgando) chegou a 324 

seguidores. Na manutenção de nossas redes também há participação de alunos da graduação e 

servidores técnicos. Um monitoramento pós ações do projeto, irá, ainda, avaliar nossas ações e 

pretende-se publicá-las. Nosso intuito é contribuir para uma realidade escolar mais motivadora e 

inspirar ações similares para que o conhecimento universitário rompa seus próprios muros na 

construção de saber um científico social e cidadão 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

468 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

FORMAÇÃO DOCENTE, ESTUDOS CURRICULARES E SABERES ESCOLARES: 

UM RIZOMA EM CONSTITUIÇÃO 

Nº: 202110583 

Autor(es): Daniel Trevisan Leitao, Nickolas Spinelli Klein 

Orientador(es): Elenilton Vieira Godoy 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Matemática, Estudos Culturais, Estudos Curriculares 

 

O presente projeto de extensão tem como objetivo propor ações, por meio de minicursos, oficinas 

e rodas de conversas, que coloquem em movimento temáticas associadas aos estudos curriculares, 

saberes escolares e estudos culturais. O primeiro minicurso, intitulado "Práticas subversivas do 

currículo a partir de cenários de investigação" terá como objetivo refletir sobre o currículo 

prescrito e conhecer práticas subversivas do mesmo, a fim de mobilizar e tencionar a organização 

de práticas docilizadoras. O presente minicurso, com carga horária de 48 horas, terá como público 

alvo docentes da Educação Básica pertencentes à Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental I. 

O segundo minicurso, intitulado “Currículo, temas geradores e prática docente: abordagens 

críticas na Educação Matemática” terá como objetivo abordar temáticas centrais para o processo 

de ensino, com ênfase no campo da Educação Matemática, por meio de diálogos entre os teóricos 

do campo do Currículo e da Subalternidade, considerando as vivências profissionais e as visões 

sociais e educacionais dos cursistas. O presente minicurso, com carga horária de 24 horas, terá 

como público alvo docentes de Matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Concomitantemente aos minicursos será realizado o Ciclo GECUDEDIS formado por 

rodas de conversas subalternizadas, um evento mensal e online que objetivou integrar vozes da 

academia e movimentos sociais a fim de extrapolar o ambiente universitário com tais discussões, 

colocando em evidência diferentes vivências identitárias, territoriais e cosmogônicas. Cabe 

destacar que a primeira roda de conversa, intitulada “Injustiças sociais/epistêmicas: nos armando 

para guerra”, ocorreu em 07/08/2021 e contou com a participação das professoras doutoras da 

UFPR Megg Rayara Gomes de Oliveira, Carolina Oyamade dos Anjos de Borba, da mestranda 

do PPGE-UFPR e membro do Rede de Mulheres Negras do Paraná Cleci da Cruz Martins e 

mediação de Yasmin Cartaxo Lima. Por fim, em relação aos resultados esperados, considero que 

os minicursos e as rodas de conversas (dentre outras possíveis contribuições) poderão contribuir 

para dimensionar as componentes do currículo concebidas pelas pessoas docentes com vistas ao 

reenquadramento epistemológico do currículo, pois acredito que a compreensão e o conhecimento 

das teorias do currículo auxiliarão pessoas docentes em serviço e em formação inicial (generalista 

ou especialista) a buscar respostas e argumentos para discutir e justificar os conhecimentos que 

devem ser ensinados às pessoas discentes. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

469 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

PENSAMENTO ALGÉBRICO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Nº: 202110586 

Autor(es): Alysson Vinicius Antosz Carvalho, Anne Caroline Tomaz da Silva Strapacon, 

Hiroshi Caled Tashiro Ascorbe, Igor da Costa Medina 

Orientador(es): Elisangela De Campos, Mara Regina Diniz Esper 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Palavras-chave: Ensino De Matemática, Pibid, Álgebra Escolar 

 

O intuito do Programa Institucional da Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é possibilitar a 

aproximação dos futuros docentes com a realidade das salas de aula da rede pública, além disso, 

um dos seus principais objetivos do PIBID-Matemática é possibilitar aos licenciandos conhecer 

as pesquisas em Educação Matemática e as tendências metodológicas para o ensino de 

matemáticas. Neste trabalho apresentaremos as etapas de elaboração, aplicação e avaliação de 

uma sequência didática sobre introdução à Álgebra e ao pensamento algébrico. Para a elaboração 

da sequência didática fizemos reuniões semanais, nas quais estudamos e discutidos alguns textos, 

artigos e livros, além de confrontarmos as teorias estudadas com a experiência trazida pela 

professora supervisora sobre o ensino e aprendizagem da Álgebra e isso nos fez olhar para alguns 

pontos de maneira diferente e nos fez refletir sobre “como ensinar álgebra”. Uma das leituras e 

discussões realizadas foi sobre o papel da notação algébrica no desenvolvimento do pensamento 

algébrico, compreendemos o funcionamento da linguagem algébrica através dos símbolos, para 

que pudéssemos verificar até que ponto os alunos conseguiam operar as simbologias matemáticas 

mais básicas, tais como adição e multiplicação por exemplo, visando construir gradativamente a 

resolução dos exercícios e se adaptar aos mais variados contextos que as situações podem 

apresentar. Dessa forma nas atividades elaboradas para as aulas de introdução ao pensamento 

algébrico, buscamos introduzir os símbolos algébricos de forma lúdica, a partir de equações 

escritas com objetos e sugerindo substituições para esses objetos, utilizamos jogos virtuais, 

trabalhamos com problemas contextualizados e com generalizações de sequências numéricas. As 

aulas foram ministradas para os estudantes do 8º ano da escola parceira, sempre com o 

acompanhamento da professora supervisora. Embora a abordagem da álgebra tenha sido nova 

para os alunos, entendemos que o uso da aritmética, de jogos e materiais virtuais, facilitou a 

compreensão dos conceitos e ajudou a tornar as aulas mais dinâmicas.  Para nós, elaborar e 

ministrar uma sequência didática foi uma experiência desafiadora e ao mesmo tempo contribuiu 

muito para a nossa formação, para o nosso entendimento do que é ser professor. 
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LUX: VÍDEOS EDUCACIONAIS DE EXPERIMENTOS DE LUZES PARA CRIANÇAS 

- 2ª EDIÇÃO 
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Orientador(es): James Alexandre Baraniuk 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Consumo Consciente, Eficiência Energética, Ensino Escolar 

 

Tendo em vista o atual cenário brasileiro, a crise energética e hídrica registradas no ano de 2021 

e a crescente demanda da sociedade para um mundo ecologicamente sustentável, é fundamental 

a cada cidadão ter consciência do consumo de energia suportado pelo ambiente. Dessa forma, o 

presente projeto teve como objetivo a elaboração de materiais didáticos que visam auxiliar o 

professor do oitavo ano do Ensino Fundamental na educação do consumo consciente de energia 

elétrica em sala de aula, bem como, a conscientização da comunidade interna e externa a escola 

por meio da ludicidade de experimentos, jogos e simuladores, em consonância com a teoria. Para 

que isso ocorra, foi seguido o calendário escolar escrito na Base Nacional Comum Curricular do 

Governo Federal, com abordagem de temas tais como a sustentabilidade, fatura de energia elétrica 

e diagnóstico energético, com desenvolvimento de vídeos legendados em português e LIBRAS, 

visando a democratização do ensino, e uso de materiais para os experimentos de baixo custo, 

acessíveis e com gerem o mínimo de riscos a integridade do aluno e escola, tais como papelão e 

espuma, imãs, entre outros. No referente a organização da equipe, fez-se o uso de ferramentas da 

Microsoft, disponíveis através das contas institucional oferecida pela universidade aos membros, 

mapas mentais online e softwares de edição de vídeo e documentos. Assim, busca-se com a 

cartilha, o material do professor e materiais complementares ao projeto, o uso como ferramenta 

auxiliar das utilizadas pelas instituições de ensino, público ou privada, ficando disponíveis na 

modalidade online para consulta e impressão de qualquer cidadão interessado no assunto no site 

do projeto LUX. Portanto, espera-se que a comunidade escolar, interna e externa, possa 

desempenhar todas as atividades propostas pela cartilha, usufruindo dos materiais 

complementares, elaborados pelo presente projeto, afim de aprender não só o conteúdo previsto 

no cronograma escolar, mas também adotem a prática de um consumo consciente dentro e fora 

do ambiente de ensino. 
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TECENDO SABERES SOCIOAMBIENTAIS COM EDUCADORAS DO CAMPO, DAS 

ILHAS, DAS CIDADES E DAS FLORESTAS 

Nº: 202110589 

Autor(es): Eduardo Kobylansky Jantalia, Gabriela Schenato Bica, Mayara Junge 

Orientador(es): Paulo Rogerio Lopes 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Agroecologia, Curso De Tecnologia Em Agroecologia, Percepção 

 

O projeto Tecendo Saberes Socioambientais com Educadoras do Campos, das Ilhas, das Cidades 

e das Florestas, vinculado ao curso de Tecnologia em Agroecologia da Universidade Federal do 

Paraná - Litoral, tem como uma de suas frentes de atuação o aprofundamento de conhecimentos 

teóricos, metodológicos e práticos na educação em Agroecologia, sendo composto por bolsistas 

e voluntários de diversos cursos do setor. O objetivo deste presente resumo é sistematizar e 

socializar uma atividade de diagnóstico e percepção sobre o curso de Tecnologia em Agroecologia 

(UFPR Litoral), a partir do olhar das egressas e egressos. Utilizando-se de questionário, a pesquisa 

foi realizada, com questões abertas e fechadas, composta por vinte e oito perguntas, tendo sido 

respondido por um número expressivo de quarenta e duas pessoas, dentre elas formados de 2008 

a 2018. O envio dos formulários se deu por email e/ou whatsapp no primeiro semestre de 2021, 

utilizando o Google Forms como ferramenta de pesquisa. O questionário angariou opiniões em 

relação às fortalezas e fraquezas do curso, relatos de experiências individuais enquanto 

estudantes, assim como suas atuações profissionais e acadêmicas pós formados, trazendo também 

a oportunidade de sugerir mudanças e/ou continuidades na formatação e abordagens do curso, 

para que, junto com os anseios e opiniões dos presentes estudantes e professores o direcionamento 

do curso possa ser reavaliado de maneira mais completa e condizente com realidade da sua 

atuação. As respostas também possibilitaram a análise quantitativa de certos aspectos dos 

egressos e egressas, como, dentre outras, a porcentagem de participação, durante a formação, em 

projetos de pesquisa, extensão e iniciação científica, quantos se sentiram mais ou menos 

preparados para atuação profissional, e quantos estão atuando na área de, ou de afinidade com 

agroecologia. A sistematização e compilação desses dados também se faz importante para que 

haja um arquivo histórico que possa ser revisitado e reinterpretado no futuro, trazendo a 

possibilidade de análise de conjunturas, avanços e/ou retrocessos, sendo mais uma ferramenta 

para a contínua construção do curso. 
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CORPO E MOVIMENTO: SABERES E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

Nº: 202110590 
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Orientador(es): Veronica Werle, Sergio Roberto Chaves Junior 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Física Escolar, Jogos E Brincadeiras, Práticas Pedagógicas 

 

O Projeto tem como objetivo desenvolver e divulgar práticas pedagógicas de Educação Física 

escolar que permitam a ampliação e apropriação crítica da cultura corporal por meio de jogos e 

brincadeiras, mais especificamente através dos jogos de tabuleiro. Apresentamos nesta 

comunicação resultados das ações desenvolvidas com o plano de trabalho intitulado de “Jogos de 

Tabuleiro do Mundo: relações com as culturas”. Contando com a participação de estudantes dos 

cursos de Licenciatura em Educação Física e Pedagogia da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) e em conjunto com professores da instituição parceira, a Escola Municipal CEI Eva da 

Silva, foram realizados semanalmente encontros remotos para a elaboração do planejamento dos 

estudos e das ações. Foram selecionados e pesquisados jogos de tabuleiro por continentes, 

configurando a sistematização do conhecimento por elementos históricos e culturais, regras gerais 

e simplificadas, e práticas corporais do país de origem destes jogos. O material produzido foi 

registrado e está sendo divulgado por meio de redes sociais e do site do projeto, posteriormente 

também será divulgado através de um livro e de materiais didáticos a serem utilizados em 

intervenções pedagógicas. Também foi ministrada uma oficina para a comunidade interna da 

UFPR. Portanto, o projeto tem ampliado o conhecimento e o repertório de práticas pedagógicas 

de professores e futuros professores, tendo em vista que os jogos de tabuleiros são um tema 

obrigatório nos currículos das escolas e não são abordados na graduação de Licenciatura em 

Educação Física e na Pedagogia. Sendo assim, impacta na formação de professores, visto que 

muitos viram o conteúdo de jogos de tabuleiro pela primeira vez. Com a expectativa da retomada 

das atividades presenciais ou híbridas nas escolas de educação básica, projeta-se ações para a 

implementação de intervenções com o conhecimento produzido. 
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MONITORIA DIGITAL DE LIBRAS 

Nº: 202110591 

Autor(es): Marina Werner da Silva Lindes 

Orientador(es): Patricia Paula Schelp 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Libras, Monitoria, Surdos 

 

O módulo “Introdução ao estudo da Língua Brasileira de  Sinais - Libras” (SL84), integra o espaço 

curricular de aprendizagem denominado Fundamentos Teórico-Práticos (FTPs) do Curso de 

Licenciatura em Geografia, em consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da UFPR 

- Setor Litoral. Neste eixo curricular, propiciou-se os saberes teóricos necessários para formação 

do discente conforme Projeto Pedagógico do Curso (PPC) em específico, neste módulo, refletiu-

se sobre as principais concepções e teorias que envolvem os processos de aprendizagem 

identificando suas características e os desafios para a instauração de uma educação para 

transformação social. Como forma prover o estudo aos estudantes, o módulo em questão foi 

organizado e disponibilizado em meio digital, utilizando aplicativo de trocas de mensagens 

(WhatsApp) e E-mail, bem como o Ambiente Virtual e Aprendizagem (UFPR Virtual). No AVA, 

as aulas contaram com vídeos e textos sobre o tema proposto disponibilizadas no moodle. O  

módulo propiciou à monitoria digital compreender os processos de organização do ambiente 

virtual, organizá-los e propor atividades que foram ao encontro com o tema proposto. refletir 

sobre. Como forma oferecer e garantir o protagonismo do estudante durante seu processo 

formativo como futuro docente, permitindo-lhe vivenciar práticas educacionais efetivas, como se 

prevê no PDI 2017-2021, e alinhando-se ao PPP da UFPR-Litoral, pois, o aluno-monitor por já 

ter completado a fase “1-conhecer e compreender” – a primeira fase do ciclo formativo – 

encontra-se apto, com a supervisão docente, a movimentar-se nas fases seguintes: “2-

compreender e propor” e “3-propor e agir”.  Nessa perspectiva, o/a Monitor/a – atuando no auxílio 

à organização das leituras e das atividades – converteu-se em um aporte essencial para que os 

objetivos de aprendizagem proposto no Módulo sejam alcançados também pelos discentes com 

deficiência. 
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MENINAS E MULHERES NA LITERATURA: LEITURA DE TEXTOS DE AUTORAS 

QUE ESCREVEM EM ITALIANO 
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Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Ensino Intercultural, Formação De Professores, Literatura Italiana 

 

Em parceria com o projeto Meninas e Mulheres nas Ciências e nas Humanidades, com o grupo 

de pesquisa NELIB/CNPq (Núcleo de Estudos em Língua Italiana em Contexto Brasileiro), com 

o curso de italiano da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e com o Programa de Pós 

Graduação em Letras da UFPR, o projeto do italiano no Licenciar promove em 2021, um curso 

online, multimodal, para apresentar para o público brasileiro, em 10 semanas, 10 autoras de 

ascendência africana e indiana que escrevem em italiano. Para tanto, alunas da UFBA e as 

bolsistas do projeto "Intercultura nas escola: o italiano como língua e cultura na rede pública de 

ensino" leram e discutiram obras em italiano de diferentes gêneros discursivos (contos, romances, 

poemas, ensaios) dessas autoras, a fim de selecionar trechos, temas e pontos de (des)encontro 

para compor o curso, a ser ministrado entre setembro e novembro de 2021. O objetivo do curso é 

promover um ensino intercultural do italiano, isto é, um percurso que leve o aluno a um processo 

recíproco de interpretação da linguagem e dos indivíduos que a usam. Por meio do 

acompanhamendo semanal dos posts no Instagram, da troca de mensagens no WhatsApp, do 

acompanhamento da aula síncrona e de podcasts, os alunos serão convidados a compreender que 

as manifestações e práticas artísticas e sociais de um grupo, mas também a lente por meio da qual 

as pessoas interpretam e comunicam significados mutuamente ajudam na “tomada de 

consciência” de questões tão importantes a serem discutidas na atualidade, como o racismo, 

questões de gênero, entre outros temas. O entusiasmo e o engajamento das bolsistas na execução 

das atividades comprova que a Abordagem por Tarefas adotada para a condução das atividades é 

um excelente modo de aproximar o professor em formação inicial ao exercício da docência 

prático-reflexiva. 
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ROCKET GIRLS: MENINAS NA ASTRONOMIA E NA ASTRONÁUTICA 

Nº: 202110599 

Autor(es): Karoline Frazao Alves 

Orientador(es): Mara Fernanda Parisoto 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Educação Básica, Interdisciplinaridade, Meninas Nas Ciências 

 

Esse resumo visa divulgar resultados advindos de um edital de apoio financeiro implementado no 

Brasil em 2019 e 2020, cujo objetivo principal foi apoiar projetos que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do país, por meio 

do estímulo à participação e à formação de meninas e mulheres para as carreiras de ciências 

exatas, engenharias e computação, áreas com apenas 20 por cento de presença feminina na 

graduação, reduzindo ainda mais nos outros níveis. Esse edital contemplou 120 projetos e foram 

atendidos aproximadamente 500 mil brasileiros das cinco regiões do país, sendo um deles o 

projeto Rocket Girls: Meninas na Astronomia e na Astronáutica. Espera-se que sirva de incentivo 

a órgãos implementarem políticas públicas que promovam a diversidade de gênero e inclusão de 

meninas na produção de conhecimento científico, já desde a Educação Básica. O projeto Rocket 

Girls, é composto de três etapas, sendo elas: 1) formação as alunas sobre temáticas como 

pensamento computacional, minifoguetes, astronomia, matemática, inovação, plantas medicinais 

e inglês; 2) participação e organização de competições científicas; 3) criação de clubes de ciências 

nas escolas, nas quais as meninas compartilham o conhecimento aprendido. Também há um grupo 

de pesquisa vinculado, que investiga os resultados advindos da implementação do projeto. Foram 

atendidas mais de mil estudantes e professores de forma direta e indireta, publicação de artigo e 

de capítulo de livro, além de conseguir várias premiações, como medalhas na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia, Mostra Brasileira de Foguetes, Festival Brasileiro de Foguetes, Prêmio 

Resposta para o Amanhã da Samsung, Prêmio Criativos na escola, Intercâmbio de duas 

estudantes, Prêmio L'Oréal para Mulheres nas Ciências, prêmios na Feira de Ciências e 

Tecnologia. Espera-se que essas premiações incentivem outras meninas a ingressarem em 

carreiras que ainda há poucas meninas. 
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ELETRIZAR - LEVANDO A ENGENHARIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS - 2A. 

EDIÇÃO 

Nº: 202110600 

Autor(es): Barbara Ramos Selmes Braga da Costa, Bruno Christopher Aira Soria, Caroline 
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Assumpcao, Liliane da Silva 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Altas Habilidades, Experimentos, Scratch 

 

Considerando a importância da universidade na popularização e divulgação das ciências dentro 

da sociedade, o Projeto Eletrizar tem promovido interações em escolas públicas do ensino 

fundamental e médio, com experimentos sobre tópicos de ciência e tecnologia e se debatem 

aspectos teóricos que buscam explicar os fenômenos vistos. Por causa da pandemia as interações 

ficaram restritas a "online", atendemos algumas escolas para atividades remotamente. No final de 

2020, focamos na criação de conteúdo, em atividades assíncronas como vídeos tutoriais gravados 

no YouTube. Em paralelo, o grupo continuou desenvolvimento experimentos de forma "online". 

Atendemos uma turma de contraturno voltada a crianças com altas habilidades do Colégio 

Estadual Deputado Arnaldo Faivre Busato. Durante cerca de dois meses, elaboramos com 

materiais simples, diversos experimentos: foguete com bicarbonato e vinagre, teste da densidade 

da água, pressão do ar com vela apagando, entre outros. Os alunos acompanhavam a construção 

dos protótipos e a explicação sobre os fenômenos científicos envolvidos e logo após construíam 

e testavam os seus em casa, nos enviando-nos em resposta o vídeo com o experimento funcionado. 

As atividades foram feitas de modo remoto semanalmente com duração de cerca de 60 minutos 

cada. Ao longo de 2021 Primeiro foram feitas aulas (sete ao todo) com enfoque CTS na temática 

lançamento de satélites, nas quais alunos aprenderam sobre astronomia, lançamento de satélites 

artificiais, problemáticas políticas e burocracias envolvidas na abertura da base de Âlcantara para 

lançamentos. Algumas das ferramentas online foram: kahoot, menti e youtube para interações 

com os alunos. O enfoque CTS permitiu que progressivamente tivessemos os alunos participando, 

opinando e construindo ideias críticas a respeito dos assuntos abordados. Com a mesma turma, 

foram elaboradas sete atividades online de scracth: Linguagem de programação para crianças 

desenvolvida pelo MIT. As atividades foram pautadas no desenvolvimento de jogos eletrônicos, 

acompanhada com a presença da professora responsável. Alguns desses jogos: Dino do Chrome, 

Pong e Paint. No último encontro foi proposto que os próprios alunos desenvolvessem e 

apresentassem seus jogos com os conceitos aprendidos. Ao decorrer do trabalho foi percebida 

uma certa dificuldade dos alunos ao acompanhar os conceitos lógicos apresentados no início, mas 

com o passar do tempo todas as dúvidas foram esclarecidas e a turma engrenou nas atividades. 
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O Plano de Trabalho “Tecendo saberes agroecológicos – a importância dos registros e das 

sistematizações” iniciou em agosto de 2021, e tem como objetivo desenvolver diferentes trabalhos 

sobre registros, sistematizações e sua importância para a transição agroecológica. No momento 

está sendo finalizado um artigo sobre Metodologias participativas e Agroecologia, onde, além do 

suporte teórico sobre o assunto, está sendo vinculado às experiências obtidas no curso de 

Educação e Agroecologia que ocorreu na UFPR Litoral no ano de 2019, aliando assim, pesquisa, 

ensino e extensão,  pilares fundamentais e inseparáveis para atuação da universidade. As outras 

atividades que serão realizadas durante o projeto terão o intuito de elaborar mais conteúdos e 

materiais didáticos sobre esse tema, além de artigos, uma cartilha e encontros onlines que possam 

servir de referência e fonte de inspiração e aprendizado para que as metodologias participativas 

sejam utilizadas em diferentes espaços educativos. As Metodologias Participativas são baseadas 

numa educação emancipadora, que visa proporcionar a atuação ativa de todes integrantes, pois 

somente assim é possível considerar um processo realmente educador, onde não há membros 

passivos. As metodologias consistem em diferentes formas de trabalhar temas que partirão das 

necessidades, realidades e desejos dos grupos com os quais serão desenvolvidas. Numa 

perspectiva de inovação educacional, elas oferecem ferramentas para uma educação não bancária, 

e compõem-se de diversas linguagens, não marginalizando as diferentes formas de aprendizagem 

e saberes, sendo a troca de saberes o pilar de todas elas. Nesse sentido, a Relatoria é uma 

metodologia a se fomentar em todos os encontros, possuindo papel importante para a agroecologia 

e qualquer processo educativo. Os relatos escritos podem ser complementados por diversos 

Registros, que podem ser feitos através de fotos de momentos e elementos importantes, por meio 

de vídeos, gravação de áudio, desenhos, e qualquer outra possibilidade que a criatividade 

proporcionar. Dessa forma, a relatoria aliada aos registros compõem-se enquanto um acervo de 

informações sobre os processos vividos e fonte para futuras práticas, pesquisas e sistematizações. 
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O ensino remoto sob pandemia adicionou desafios específicos à vivência dos participantes do 

programa Residência Pedagógica no Colégio Estadual Júlio Mesquita, na cidade de Curitiba. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi reunir reflexões sobre as experiências de regência no ensino 

fundamental e médio, partindo da indagação: qual foi a eficácia das estratégias de ensino adotadas 

pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná no período da pandemia da Covid19? Para tanto, 

cada residente elencou as experiências positivas e negativas com sua turma. Depois foram 

definidos os aspectos que tinham mais relevância para o relato coletivo, com base na literatura 

estudada no projeto. Assim, a construção da percepção das turmas teve como base a limitada 

interação remota com as parcelas de alunos presentes nos encontros virtuais semanais 

(aproximadamente 50%). Nessas turmas foram utilizados jogos eletrônicos online do Kahoot e 

do Wordwall , visando mais participação com aulas dinâmicas, além do Jamboard do Google 

Earth e de sites de animação 3D de geografia física. Algumas atividades foram prejudicadas diante 

das barreiras tecnológicas de acesso inferidas dos relatos dos alunos (como dispositivos 

ultrapassados, obsoletos, redes inadequadas). Nas turmas do segundo ano do Ensino Médio foram 

utilizadas apresentações, infográficos/linhas de tempo e textos selecionados disponibilizados 

através do aplicativo Classroom. Para a vivência com quatro turmas foi realizada uma comparação 

preliminar das frequências nos encontros síncronos, somadas às percepções dos residentes sobre 

a participação dos presentes e dos níveis de respostas obtidas nas atividades assíncronas 

propostas. O ponto positivo comum a todos os residentes foi a oportunidade das regências 

semanais, da experiência de preparo de aulas e de modulação de tempo de aula interagindo com 

a turma e com a professora preceptora. O ponto negativo comum foi o acesso de apenas parcelas 

de cada turma ao ambiente virtual. Nas turmas de Ensino Fundamental observou-se que a 

passagem do 5º para o 6º ano, feita sob o ensino remoto, agudizou os problemas da transição da 

primeira para a segunda fase do Ensino Fundamental. Essa análise, de caráter preliminar, 

apresenta indícios de aumento da exclusão e da desigualdade no acesso ao ensino no modelo 

remoto atual quando comparado ao ensino presencial anterior à pandemia, o que aponta para a 

necessidade de aprofundamento futuro do tema por meio de uma pesquisa específica. 
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Visando a inclusão de estudantes com deficiência nas escolas de ensino fundamental II do Estado 

do Paraná e da UFPR e considerando o impacto gerado no desempenho ocupacional do papel de 

estudante desses indivíduos, foi desenvolvido o projeto de extensão “DOECD - O Desempenho 

Ocupacional de Estudantes com Deficiência”. Uma parceria do Departamento de Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com a Secretaria de Educação Especial 

do Estado do Paraná (SEED-PR) e também, posteriormente, com o Núcleo de apoio às pessoas 

com necessidades especiais (NAPNE - SIPAD). O projeto de extensão propôs levantar as 

necessidades dos estudantes, profissionais e familiares/cuidadores, em contexto da educação 

inclusiva, com o intuito de promover consultorias colaborativas, análise de acessibilidade e de 

recursos de tecnologia assistiva. Ao considerar o objetivo e o público-alvo, utilizou-se a 

metodologia pesquisa-ação, que correlacionaram referenciais teóricos da Terapia Ocupacional, 

com a realidade dos estudantes com deficiência. Em decorrência da pandemia e com a 

impossibilidade de ações e encontros presenciais, foram necessárias adequações para o formato 

remoto. Das ações realizadas de forma remota destacaram-se as publicações periódicas nas redes 

sociais do projeto, posts com temas relacionados à inclusão, pandemia e pessoas com deficiência 

– de forma acessível com legendas alternativas e audiodescrição. Em andamento, há a construção 

de uma cartilha com um compilado dessas publicações. Também houve a realização de reuniões 

com gestão, ações em conjunto como consultoria colaborativa com alguns departamentos e 

estudantes, meetings/lives com professores de apoio à comunicação alternativa, promovendo 

discussões sobre deficiências, suas características, dispositivos de tecnologia assistiva, com 

objetivo de contribuir para a educação especial e inclusão escolar. A partir da concretização dessas 

ações, o projeto corroborou para evidenciar as habilidades do terapeuta ocupacional no contexto 

escolar e os proveitos da colaboração desse profissional junto aos educadores, famílias, 

comunidade, e no desempenho de estudantes com deficiência. Nesse sentido, espera-se que o 

projeto continue contribuindo para a autonomia desses estudantes nas atividades escolares, 

proporcionando desempenho ocupacional satisfatório e na promoção de espaços de discussão com 

toda a comunidade escolar envolvida no processo de inclusão escolar. 
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O presente resumo objetiva socializar algumas atividades realizadas através do Projeto de 

Extensão “Tecendo Saberes Socioambientais com educadoras das ilhas, do campo e das cidades” 

no ano de 2020, especificamente sobre as sistematizações dos encontros virtuais Tecendo 

Agroecologia e a organização do “Seminário de Educação em tempo de pandemia – Desafios e 

Caminhos.”. As sistematizações foram elaboradas pela bolsista Êmily Barbosa Rodrigues e pelo 

bolsista Fernando Diniz a partir de relatorias feitas durante os encontros virtuais Tecendo 

Agroecologia, como também gravações do mesmo, e após disponibilizadas na página do curso de 

Tecnologia em Agroecologia da UFPR Litoral. No movimento agroecológico a sistematização é 

fundamental para organização dos processos de construção e seus desdobramentos, assim como 

para preservação da memória coletiva escrita a partir dos sujeitos participantes da história. Entre 

outras atividades realizadas, destacou-se o seminário que teve como objetivo reunir profissionais 

da área de educação, proporcionando um espaço para compartilhar as experiências que estavam 

sendo vivenciadas em cada escola, estado, bairro,  a partir de suas realidades específicas. Além 

de poder ouvir diferentes relatos, o intuito foi de conversar sobre os caminhos encontrados perante 

os novos desafios, inspirando e construindo uma rede de ideias, articulações e até mesmo apoio. 

A maioria das educadoras e educandos presentes no seminário participaram do curso de Educação 

e Agroecologia vinculado ao curso de Tecnologia em Agroecologia e a pós graduação 

Alternativas para uma Nova Educação (ANE) durante o ano de 2019, que inspirou a continuidade 

desse tema no formato deste projeto de extensão.  Dessa forma, o objetivo do projeto foi dar 

seguimento aos estudos de uma educação agroecológica, desenvolvendo espaços com aportes 

metodológicos baseados na troca de saberes. 
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A utilização de experimentos no ensino de Física é uma estratégia defendida por docentes e 

discentes há muito tempo, para Delizoicov e Angotti (1991), as atividades experimentais 

propiciam o diálogo entre professor e aluno, e entre os próprios alunos, criando um ambiente 

favorável para a aprendizagem do conteúdo. O projeto foi pensado como uma sequência didática, 

de 2 aulas, para o ensino de lentes utilizando os três momentos pedagógicos, em que a 

problematização inicial será feita através de um questionário contendo 6 perguntas, 2 para 

conhecer os alunos e alunas, 4 sobre conhecimentos prévios dos estudantes sobre instrumentos 

ópticos do cotidiano. Nesta etapa os estudantes estarão bem envolvidos, onde serão feitos 

comentários sobre o questionário. As respostas do questionário devem ser enviadas 

antecipadamente para serem analisadas e utilizadas na segunda etapa, organização do 

conhecimento. Continuando as discussões sobre as respostas dos estudantes, será introduzido um 

vídeo da UFPR TV, do projeto FiBrA, sobre a formação de imagens por lentes convergentes, nele 

é apresentado um experimento sobre o assunto, então mostra que, variando a posição do objeto 

até a lente, temos diferentes características para imagem formada através da lente. Após 

apresentar o vídeo, é demonstrada uma explicação teórica dos conceitos envolvidos nos 

instrumentos ópticos, inclusive do olho humano, já incluindo a última etapa, a aplicação do 

conhecimento, onde demonstra como isso é importante para nosso cotidiano. Também serão 

resolvidos exemplos de questões e problemas de óptica. Por fim, será encaminhado um 

questionário contendo 2 questões e 3 problemas sobre os conteúdos e, 1 questão para avaliação 

das aulas lecionadas. O feedback das questões será encaminhado para a professora preceptora que 

poderá aderir como nota parcial do trimestre em questão. 
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Tendo em vista que a Associação Brasileira de Podcasters (ABPod), fundada em 13 de Maio de 

2006, possui o objetivo de coordenar, orientar e representar locutores, produtores, comentaristas 

edivulgadores do Podcast brasileiro. A PodPesquisa de 2020 realizada pela Associação, apontou, 

“aplicados o número de ouvintes em 2019 de 17,3 milhões, estamos falando de um total de 

ouvintes entre 20 milhões e 34,6 milhões no Brasil atualmente”, sendo assim percebe-se um 

crescimento do hábito de ouvir esse formato de conteúdo, devido ao momento de isolamento 

social, por conta da COVID-19. Por essa razão o Pojeto de Extensão Acolhimento e Monitoria 

dos Estudantes Indígenas (AMEI) criou o podcast “Oca Universitária”, com o objetivo de debater 

temas do cotidiano e assuntos pertinentes à comunidade indígena do ponto de vista dos próprios. 

A ideia surgiu em 2020 quando o projeto AMEI fazia rodas de conversa com os estudantes 

indígenas e debatiam sobre cultura, conquistas e assuntos do cotidiano. Analisando essas 

conversas, o projeto viu a necessidade de levar isso para além do grupo. A estreia do podcast foi 

em 19 de abril de 2021, pela sua grande representação, visto que nesse dia comemora-se o Dia 

dos Povos Indígenas. Dois episódios foram divulgados até o momento: 1º episódio: Identidade 

(participações: Camila Amajunepa e Camila dos Santos) e 2º episódio: Preconceito (participação: 

Iva Ruiz). O podcast foi produzido pelo bolsista Robson Delgado, graduando de jornalismo da 

UFPR. Indígena da etnia Baré do estado do Amazonas. Responsável pela apresentação, 

roteirização e edição. Além da produção do Podcast, criamos também as redes socias do Projeto 

AMEI onde divulgamos os nossos trabalhos/eventos e alunos indígenas. Uma das rincipais razões 

de criar as redes e o próprio podcast é de expandir o projeto, para que mais pessoas saibam da 

existência e se interesem pela temática dos Povos Indígenas. 
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Os contínuos avanços tecnológicos geralmente não costumam ser acompanhados pela atualização 

de uma graduação em Engenharia. A Escola Piloto de Engenharia Química (EPEQ) nasceu com 

o objetivo de complementar a formação e atualizar as ferramentas úteis para o melhor 

desenvolvimento do futuro profissional dessa área. Suas principais atividades são desenvolvidas 

pelos próprios alunos para ser atingido outro escopo do Projeto: estimular habilidades e 

competências fundamentais como a pró-atividade, responsabilidade, trabalho em equipe e 

aperfeiçoamento constante. É notável o crescimento pessoal dos seus membros. A sequência 

metodológica começa pela criteriosa escolha do tema a ser desenvolvido; depois da definição do 

assunto já são estabelecidos os principais tópicos a serem abordados, um cronograma, algumas 

referências e a distribuição desse conteúdo entre os membros da EPEQ, que fazem então uma 

pesquisa abrangente e atual sobre o tópico correspondente. Em 3 reuniões semanais (na fase 

presencial) ou em reuniões remotas (na pandemia) o aluno encarregado do capítulo programado 

ministra sua aula para os demais membros (alunos e professores), que participam avaliando, 

sugerindo e integrando com o restante do curso. O ministrante também escreve um texto e elabora 

as imagens correspondentes, sempre com uma preocupação de boa qualidade e de eficiência 

didática. Depois são feitas reuniões para organizar o curso (melhor sequência, carga horária, 

conexões) e ocorrem novas aulas internas, para os devidos ajustes. Então é oferecido um Curso 

de Extensão, ministrado pelos alunos e acompanhado por monitores capacitados, fundamentais 

principalmente para os estudos de caso. Ao final do curso são realizadas as “lições aprendidas”, 

com a avaliação e o registro das sugestões para as outras edições. Nesses 9 anos a Escola Piloto 

já teve 106 membros, 17 temas foram estudados, 38 edições de cursos foram ministrados (as 

últimas de forma remota) com cerca de 1100 participantes, além de aproximadamente 2300 

páginas escritas. Causa satisfação ver como vários ex-membros colaboraram com sugestões, 

palestras e lives. Nota-se claramente nesse Projeto a ótima integração entre a pesquisa feita para 

os cursos e o ensino desses conteúdos, feito de maneira extensionista. Como pioneira, a EPEQ-

UFPR difundiu essa metodologia e hoje há mais de 10 entidades semelhantes no Brasil e já foram 

realizados 3 Encontros Nacionais das EP. No próximo Encontro Nacional sobre o Ensino da EQ 

(que reúne professores de todo o país) está programada uma mesa redonda sobre as Escolas Piloto, 

sinal do seu alcance. 
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O presente projeto, fruto de uma parceria inédita entre o Setor Litoral e o Centro de Estudos do 

Mar, vem desde 2018 atuando junto às escolas estaduais localizadas nas ilhas do litoral paranaense 

e suas comunidades, que se apresentam em situação de vulnerabilidade socioambiental. 

Considerando que a escola apresenta um papel crucial no fortalecimento das comunidades e 

emancipação dos sujeitos, o projeto visa aliar a formação inicial dos estudantes da universidade 

com a formação continuada dos professores das escolas e suas comunidades, que demandam 

metodologias diferenciadas, aprofundamento de assuntos específicos que tratam das realidades 

socioambientais e materiais didáticos que contemplem os saberes e fazeres do mar. Nesse cenário, 

articular ações entre a escola, a comunidade e demais instituições que atuam nessas regiões 

potencializa pensar e construir coletivamente alternativas para a educação e para a geração de 

renda, na busca por um desenvolvimento comunitário local sustentável. Em seu primeiro ano, o 

projeto realizou consultas junto às escolas e comunidades a fim de levantar demandas formativas 

e as principais problemáticas enfrentadas. A partir dos resultados, em 2019 o projeto realizou 

oficinas científicas, culturais e artísticas nas escolas e o projeto foi inserido nos Projetos Políticos 

Pedagógicos de todas elas. O projeto conta com uma equipe interdisciplinar de professores de 10 

cursos da UFPR e atua em 13 escolas, realizando diferentes ações com o intuito de valorizar a 

cultura, história, tradições e modos de viver das comunidades, e tem parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação e Esporte do Paraná (SEED) e o Núcleo Regional de Educação de 

Paranaguá, assumindo um espaço na formação continuada desses professores no evento anual 

intitulado “InterIlhas”. Como produtos, houve a criação de um curso nas modalidades 

especialização e extensão intitulado “Educação ambiental marinho-costeira”, a produção de 

relatórios, artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso de estudantes de graduação e pós-

graduação. Está prevista também a confecção de materiais didáticos que contemplem os saberes 

e fazeres do mar, assim como exposições itinerantes nas escolas envolvidas e na universidade 

para divulgar as ações realizadas. Em 2021 o projeto foi convidado pela SEED a assumir a 

coordenação do InterIlhas, que está sendo planejado coletivamente pela equipe do projeto e pelas 

escolas, com o intuito de que a formação seja contextualizada e favoreça processos 

interdisciplinares de intervenção na prática pedagógica cotidiana dos professores das ilhas. 
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Com a pandemia da covid-19 surgiram inúmeros desafios em vários aspectos de nossas vidas, que 

precisaram ser repensados para se adequar à nova realidade, e com o ensino remoto emergencial 

não foi diferente. No ERE II, me candidatei ao cargo de monitora da disciplina Língua Italiana II 

e consegui a vaga. Durante os meses de trabalho ao lado da professora Paula Garcia de Freitas e 

cursando (e tendo cursado) disciplinas no período especial, pude refletir sobre as várias formas 

de ensinar com as quais tinha contato e também sobre os efeitos de cada uma delas. O desempenho 

do aluno em aula é afetado por N fatores, além da competência linguística, do conhecimento 

prévio, do relacionamento com outros alunos e, atualmente, todo o estresse e frustração por estar 

em quarentena desde abril de 2020. Outro fator que merece ser mencionado e que influencia muito 

na produtividade do aluno é a quantidade de disciplinas que ele está cursando, na nossa turma, os 

números variavam entre 5 e 8 matérias. Todos esses aspectos devem ser considerados na 

elaboração dos planos de ensino e de cada aula. O objetivo deste trabalho é evidenciar, a partir da 

experiência como monitora, a importância das interações no ensino e aprendizagem da língua 

estrangeira e o uso estratégias de ensino com viés mais relacional, dialógico, cultural e contextual, 

que incentivem a participação dos alunos. Nas aulas da monitoria, os alunos se sentiam 

confortáveis em participar da aula e compartilhar suas realidades e pontos de vista, mesmo 

cometendo alguns erros gramaticais pelo caminho. Essa reflexão sobre a efetividade de cada 

abordagem de ensino e os tipos de respostas dos alunos a cada uma delas reforçou a necessidade 

de estabelecimento de novas práticas de ensino com o intuito de viabilizar a formação de 

professores (de línguas estrangeiras) prático-reflexivos. Tal conclusão foi obtida através de 

pesquisa bibliográfica e documental sobre as abordagens de ensino utilizadas no planejamento de 

ensino das aulas, a abordagem por Tarefas e Intercultural, e também a literatura acerca do papel 

que as emoções desempenham no processo de ensino/aprendizagem 
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O presente resumo tem como objetivo socializar a vivência  de monitoria digital do  programa 

Emergencial de Monitoria promovida pela Universidade Federal do Paraná, no módulo Interação 

Cultural Humanística (ICH) Transição Agroecológica: Troca de experiências e saberes com 

comunidades e sujeitos do campo, ofertado pelo curso de Tecnologia em Agroecologia no setor 

litoral, ministrado pelos Profs.Drs Paulo Rogério Lopes e Manoel Flores Lesama. O ICH é um 

módulo obrigatório do setor litoral, como o próprio nome diz, tem como objetivo promover as 

interações culturais humanísticas, com a comunidade interna e externa da universidade, pode ser 

proposto por discentes, docentes e pessoas externas, desde que um professor seja responsável. O 

ich em questão “ Transição Agroecológica” iniciou no  primeiro semestre de 2020,  onde os 

participantes iriam interagir e atuar de forma a construir o conhecimento agroecológico em 

comunhão com a comunidade dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do pré assentamento 

José Lutzenberger, em Antonina/PR, por conta da pandemia da Covid-19 e a suspensão 

temporária do calendário acadêmico, esse módulo se reajusta e retornou em 2021, de forma 

remota, mas preservando seu objetivo de auxiliar a comunidade do MST e promover a troca de 

saberes entre eles e a comunidade acadêmica. Nesse módulo foram apresentado diferente 

tecnologias sociais para promover a criação de pequenos animais de forma agroecológica, 

propiciando discussões sobre forma de criar animais, mais especificamente aves (galinhas) e 

bovinos, alimentos alternativos para estes, organização de espaços,  além disso, o módulo contou 

com a participação de  aproximadamente cinco profissionais especialistas do assunto, os 

encontros foram abertos, promovendo a participação de pessoas externa a universidade, contanto 

com a participação de estudantes e docentes de outras instituições, de outras regiões brasileiras.  

Os encontros foram feitos na plataforma Teams, que utilizou o Google Forms para socialização 

dos encontros, estes foram de grande proveito para os participantes, promovendo a troca de 

saberes entre eles, auxiliando na construção do saber agroecológico dos participantes. 
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Esse relato de experiência apresenta ações do projeto de extensão Conversando a gente se 

entende: discutindo a produção das desigualdades e a produção da igualdade no acesso ao direito 

à Educação, que objetiva problematizar as trajetórias escolares e acadêmicas, analisando os 

fatores e condições que produzem o seu avanço e, em seu duplo, as barreiras resultado das diversas 

formas de discriminação a que são submetidas/os os alunos, as alunas e profissionais da educação. 

Para tanto, o projeto promove encontros entre especialistas, profissionais de áreas diversas e 

estudantes, produzindo conteúdos que discutem e problematizam o fracasso escolar, a produção 

das desigualdades e a construção de práticas que favoreçam a educação para a igualdade. As 

discussões são compiladas em podcasts e vídeos curtos, formatos de fácil acesso e divulgação, 

compartilhados em redes sociais e depositados em espaços virtuais. Esses materiais tem como 

objetivo contribuir para formação de quem trabalha na área da Educação: licenciaturas da UFPR, 

professoras/es de escolas da rede pública, rede de Atenção Psicossocial e demais instituições 

responsáveis por garantir o direito à educação. Uma das ações do projeto extensão é o podcast 

Educa Quem?, produzido por uma equipe de alunos e alunas de diferentes cursos de graduação, 

e que promove a interdisciplinaridade na universidade. A gravação dos episódios acontece por 

meio de reuniões remotas, através do aplicativo de voz IP Discord e em outras plataformas de 

reuniões virtuais. A edição é realizada pelo software Reaper, adequado para a produção 

profissional dos arquivos. A previsão é que se produzam oito episódios no ano de 2021. O podcast 

se caracteriza como uma ferramenta potente, devido ao seu formato mais acessível e de fácil 

compartilhamento. O projeto de extensão objetiva difundir as discussões em vários espaços 

formativos e informativos, fomentando o estreitamento da relação da universidade com a 

comunidade, reafirmando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, e a importância da 

discussão sobre desigualdades educacionais para a garantia do cumprimento efetivo do direito à 

educação e formação para todas as pessoas mas, principalmente, para quem precisa garantir o 

direito à Educação. 
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O Projeto de tradução de livros de filosofia, história e literatura africana do português para o 

francês surgiu devido à importância da influência da cultura, história e literatura africana em nosso 

país. A existência desse projeto de pesquisa se deve à aprovação do projeto de lei de nº 

10.639/2003 que tornou obrigatório os estudos afrobrasileiros na matriz curricular das escolas 

brasileiras. Entende-se que representam a história do Brasil, a luta dos negros, a cultura afro-

brasileira e o papel do negro na formação da sociedade nacional. Com isso, nasceu a necessidade 

do acesso a materiais para a pós-graduação, alunos e professores que necessitavam da tradução 

de livros africano, proporcionando um contato com a cultura e literatura africana e os tornando 

aptos para mediar este conhecimento em sala de aula. Além disso, no ano de 2013, houve a 

assinatura de um acordo de cooperação internacional entre a Universidade de Yaoundé e a 

Universidade Federal do Paraná. O projeto também tem o intuito de formar tradutores, 

possibilitando que estudantes de Letras Francês tenham uma experiência como tradutores. Dado 

que a habilitação em língua francesa não dispõe de uma formação em tradução, este projeto 

permite que estudantes possam se capacitar, estudar os processos de tradução, bem como 

traduzirem uma obra. Além disso, o projeto possibilita uma possível publicação, o que colabora 

para que estes estudantes tenham visibilidade e reconhecimento enquanto tradutores. Atualmente, 

o livro que está sendo traduzido é L’unité de l’Afrique Noir, de Cheikh Anta Diop. Tratando-se 

de um livro de antropologia, a obra do estudioso senegalês traz um panorama do matriarcado e 

patriarcado das sociedades antigas tendo como foco os povos da África subsaariana.Tendo sido 

desenvolvido em convênio com a PPGE, o projeto tem o intuito de traduzir obras de autores 

africanos francófonos para a língua portuguesa brasileira, devido à demanda dos alunos e 

professores da pós-graduação em Educação por materiais e conteúdos em língua francesa do 

continente africana nas áreas de literatura, filosofia e história. Outro objetivo é tornar acessível 

estas obras para quem venha a interessar, podendo ser publicadas, o que, além de promover a 

literatura africana, possibilita que sejam acessadas com mais facilidade pelo público brasileiro 

por se tratar de obras que ainda não foram traduzidas. 
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Este trabalho tem o escopo de apresentar um relato de experiência realizada através do Programa 

Emergencial de Monitoria Digital, cuja participação na condição de aluno voluntário, na 

disciplina Contextos Educativos II, estimulou desafios para o aprendizado da profissão docente.  

O trabalho didático-pedagógico foi desenvolvido de modo online, através da plataforma Teams, 

provocou participação em nível tecnológico, entre orientador, monitores e discentes matriculados 

na disciplina. A situação pandêmica não permitiu desenvolver atividades práticas nas escolas, que 

são parte do programa quando a matéria é desenvolvida de modo presencial. Porém, através de 

encontros na plataforma Teams, foi possível conhecer a história de vida pessoal/profissional de 

docentes com carreira em escolas municipais e estaduais do Paraná, cujo foco era debater as 

diretrizes e o currículo da Educação Física. A disciplina foi desenvolvida através de encontros 

semanais, com atividades avaliativas individuais. As reuniões eram gravadas para possibilitar a 

participação assíncrona. Este modo de trabalho visou garantir o acesso a todos com o fim de que 

houvesse processo adequado para melhor aprendizado e conclusão com êxito. Foram abordados 

temas que estimularam reflexões à construção de saberes e conhecimentos relacionados à Escola 

e à Educação Física. Há que destacar que, participar na monitoria de uma disciplina torna a 

experiência completamente diferente. Pois, além de reforçar a compreensão do conteúdo, existe 

a possibilidade da aprendizagem do papel docente e a gratificação em poder ajudar colegas no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Tais oportunidades formativas representam 

muito para os bolsistas e voluntários. Neste caso específico, foi possível auxiliar o professor e os 

alunos com ferramentas digitais ao longo do processo, além de participar de debates e aprender 

com distintas opiniões. O método à distância é desafiador e ao mesmo tempo recompensador, no 

sentido em que facilita e concretiza mecanismos que antes tardavam mais tempo para serem 

realizados. Enquanto não se tem previsão de retorno às aulas presenciais, afirma-se que o ensino 

remoto à distância tem resolvido de modo substancial aquilo que, em primeira análise, parecia ser 

impossível. Com a consolidação desta prática, há cada vez mais evidências de que será um forte 

aliado no trabalho docente nas próximas etapas das atividades acadêmicas 
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O ingresso à universidade no Brasil para estudantes vindos de escolas públicas, é muito difícil. 

Estes estudantes, geralmente, vindos de famílias de baixos recursos, não tem possibilidade de 

acesso a cursos pré-vestibular particulares dado seu valor mensal. No Litoral do Paraná, 

carecemos destes cursos e nossos adolescentes não tem sequer esta (im)possibilidade, sobretudo 

em cidades como Matinhos, nas áreas rurais do Litoral do Paraná, em áreas de ocupação. Por esse 

motivo, estudantes de baixa renda de ensino médio  nos procuraram e decidimos construir esta 

rede de solidariedade porque, acima de tudo, acreditamos que a educação é um direito de todas e 

todos e que o exame de ingresso, nos termos como se coloca hoje, exclui, sobretudo, estudantes 

vindos das camadas mais vulneráveis da nossa sociedade.O Cursinho Solidário na pandemia, da 

UFPR Litoral é uma iniciativa conjunta da Comunidade de Matinhos, docentes e discentes da 

UFPR Setor Litoral. Nossa proposta é trazer elementos de estudo como aulas remotas, discussões 

por meio de momentos síncronos em plataformas virtuais, vídeos, etc. para aqueles membros em 

situação vulnerável da comunidade do Litoral do Paraná que desejam se candidatar a uma vaga 

em alguma universidade pública ou via ENEM.Este grupo surge, a partir desse contexto, para 

começar a dar o suporte de estudos a quem o desejar em tempos de isolamento social ou, como 

gostamos de dizer no Setor Litoral, isolamento solidário. Todes que conformamos este grupo 

estamos abertos a perguntas e questionamentos e aportes para melhorar cada dia.Participam 

atualmente, via grupo whats 129 pessoas, das quais somente 5 são docentes e 122 pessoas em um 

grupo público aberto no Facebook dentre as quais há moradores de áreas rurais, estudantes de 

baixa renda provenientes de escolas públicas, pequenos comerciantes, desempregados. 

Semanalmente, são postadas atividades das disciplinas de ensino médio: Língua Portuguesa, 

Língua espanhola, Física, Matemática, História e Geografia. Estudantes da graduação do Setor 

Litoral, técnicos, docentes, estudantes de pós graduação e membros solidários da comunidade, 

elaboram materiais que são postados tanto no facebook quanto no grupo whats. São dadas 

consultas de exercícios, também. 
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O Projeto Acolhimento e Monitoria de Estudantes Indígenas (AMEI) desde sua criação, no 2º 

semestre 2015, tem como objetivo promover a integração dos estudantes indígenas na UFPR, 

ingressantes através do Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná e pela Lei 12.711/12. O projeto 

realiza atividades de caráter interdisciplinar e intercultural, envolvendo bolsistas indígenas e não-

indígenas, vinculados aos diferentes cursos de graduação da UFPR, configurando um importante 

aporte formativo na trajetória dos estudantes indígenas. Destaca-se que, a permanência de 

estudantes indígena na UFPR é um desafio e requer atenção às questões sociais, pedagógicas, 

culturais, linguísticas, ambientação na cidade, na instituição, no curso, e à inclusão digital, em 

especial no primeiro ano de ingresso, quando ocorrem os maiores índices de evasão. O 

desenvolvimento de atividades que  propiciem a permanência dos estudantes indígenas é o foco 

estratégico do Projeto AMEI, em apoio ao Núcleo Universitário de Educação Indígena (NUEI) 

na recepção,  no acolhimento e na inserção institucional destes estudantes no ano de ingresso na 

universidade. Durante o ano 2020/2021, como resposta à situação emergencial imposta pela 

pandemia do SARS-COV-2, o AMEI estendeu suas ações para os estudantes indígenas de todos 

os anos estabelecendo o contato de modo a: a) identificar as necessidades de empréstimo de 

notebook e auxílio para  serviços de pacote de dados para o acompanhamento das aulas remotas; 

b) ajuda para inscrição nos programas de auxílio; c) avaliação acerca da vacinação contra a 

COVID 19; d)  criação de uma cartilha contendo orientações sobre os vestibulares Povos 

Indígenas do Paraná 2020 e Vestibular UFPR. De modo a minorar o estresse que experienciavam 

os estudantes indígenas em virtude do isolamento social decorrente da pandemia, durante o 

segundo semestre de 2020 foram organizados seis encontros do evento EXISTÊNCIAS 

RESISTENTES - RODA DE CONVERSA COM INDÍGENAS NA UFPR , com objetivo 

apresentar os diferentes grupos indígenas que estão presentes na Universidade Federal do Paraná. 

Durante o segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021 foi criado o PODCAST “OCA 

UNIVERSITÁRIA” - LEVANDO O CONHECIMENTO PARA ALÉM DA UNIVERSIDADE. 

O podcast “Oca Universitária” tem por objetivo debater temas do cotidiano e assuntos pertinentes 

aos povos indígenas da federação do ponto de vista dos próprios estudantes. Dois episódios foram 

divulgados até o momento: 1o episódio: Identidade, e, o 2o episódio: Preconceito. 
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O contexto da pandemia relacionada ao COVID-19 têm incentivado educadores a realizarem a 

transposição de sequências didáticas (SD) realizadas anteriormente de forma presencial para o 

ambiente virtual. Dentro deste cenário, imaginou-se que uma forma efetiva, abrangente e 

multidisciplinar de tratar os conteúdos e demais temas relacionados com a disciplina de Física 

seria a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Está possibilita relacionar o progresso 

científico com o desenvolvimento tecnológico e seus impactos sociais. A ideia inicial da SD seria 

demonstrar a inter-relação existente entre CTS e o advento da fotografia, suas tecnologias e 

expressões artísticas. A partir do estudo da propagação da luz, câmaras escuras, lentes, sensores 

ópticos e outros fenômenos mostrou-se como foram obtidos aparelhos fotográficos cada vez 

melhores, consolidando a fotografia como uma nova forma de expressão cultural e representação 

artística. Sendo assim, neste trabalho, realizado no âmbito da Residência Pedagógica em Física, 

propusemo-nos a utilização do aparelho celular para “tirar fotos cada vez melhores”, em um 

primeiro momento aberto a todas as séries do CEP como tema de palestra virtual para, 

posteriormente aplicar como SD no estudo da óptica geométrica em turmas de segundo ano do 

Ensino Médio (EM). A organização se deu em cinco etapas: divulgação, palestra virtual, concurso 

fotográfico, avaliação e pesquisa de opinião. O título escolhido para a palestra foi “Tire Fotos 

Incríveis Com o Celular - e Como a Física Pode te Ajudar Nisso”. Durante o desenvolvimento da 

palestra que teve duração de duas aulas, foram tratados conceitos físicos, história da fotografia, 

desenvolvimento tecnológico das câmeras, técnicas de fotografia relacionadas com a Física e 

apreciação artística e cultural. Em seguida foi realizado um concurso fotográfico entre os alunos 

para aplicar as técnicas ensinadas. Também foi proposto um questionário discursivo para avaliar 

o aprendizado dos assuntos ensinados. Por fim, foi aplicada uma pesquisa para elencar os temas 

de maior interesse dos estudantes visando desenvolver futuros projetos com a abordagem CTS. 

Observou-se pelas respostas obtidas nos questionários e pela adesão ao concurso de fotografia, 

que a ideia pode ser uma alternativa para ensinar óptica no EM. 
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As consequências da pandemia causada pela COVID-19 foram muito expressivas, principalmente 

para o setor da educação. Diante deste cenário, houve a necessidade de realizar adaptações, do 

tradicional ensino presencial, para o ensino no formato remoto e no formato híbrido. Um dos 

desafios desses formatos é desenvolver o interesse dos (das) estudantes em querer estudar, já que 

muitas vezes ele(a)s não têm motivação em aprender diante das adversidades causadas pela crise 

sanitária que vivemos e pelas condições que facilitam nesse processo como acesso e qualidade a 

internet, ambiente adequado de estudo domiciliar e outros. É importante debater sobre novas 

ideias para que possamos adaptar essa forma de ensino em algo mais atrativo para o(a)s 

estudantes, já que ficamos presos nos modelos expositivos por muito tempo, agora é 

imprescindível trazer novas metodologias que promovam um ensino de qualidade. Neste 

contexto, o ensino por rotação de estações adaptado para o formato híbrido se apresenta como 

uma alternativa viável tanto para o (a) professor (a) quanto para os (as) estudantes, por se tratar 

de uma metodologia ativa e inovadora dentro da área da educação, já que coloca o protagonismo 

da aprendizagem no (a) estudante. O objetivo deste trabalho é promover o diálogo sobre as 

possíveis temáticas a serem aplicadas no ensino por rotação de estações no formato híbrido, e 

também apresentar como esta metodologia pode ser aplicada dentro de sala de aula pelo (a) 

professor (a), dialogando também sobre o acesso dos (das) estudantes às ferramentas tecnológicas, 

importante para o método de rotação de atividades. Através de uma exposição dos principais 

conceitos sobre o tema, espera-se esclarecer as principais dúvidas sobre o que é o ensino por 

rotação de estações e como empregá-lo em turmas de ensino médio. Em conjunto, serão 

apresentados novos temas e ideias que podem ser usados dentro dessa metodologia. 
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Relata-se, nesse resumo, a aplicação e avaliação de um Clube de Ciências em Física Aplicada 

com o tema gerador minifoguetes, com o intuito de tratar da problemática da falta de motivação 

dos alunos do ensino médio para estudarem Física, o que segundo Ausubel, é o fator mais 

importante para favorer a aprendizagem significativa. A implementação foi realizada em um 

colégio da rede pública em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio. O objetivo foi realizar 

o desenvolvimento, implementação e aplicação, posteriormente realizando a avaliação da 

motivação dos alunos participantes com o uso de uma Escala de Avaliação da Motivação para 

Aprendizagem. Busca-se trazer uma alternativa a baixa motivação dos alunos do ensino médio 

em relação a área de exatas observada nos estágios obrigatórios durante a graduação. A 

metodologia utilizada foi dividida em ensino e pesquisa. A metodologia de ensino utilizada foram 

aulas expositivas dialogadas para trabalhar a teoria no desenvolvimento da construção de um 

minifoguete. A metodologia da pesquisa foi a pesquisa em ação que foi separada em cinco etapas, 

sendo elas: a) etapa preparatória, desenvolvimento dos materiais que seriam utilizados; b) etapa 

exploratória, foram realizadas observações na turma e modificando os materiais para atender ao 

perfil; c) etapa ação, foi realizado a aplicação para 27 alunos da turma do 1º ano ensino médio, 

divididos em duas turmas, sendo uma de meninos e outra meninas; d) etapa de avaliação, ocorreu 

simultaneamente com a etapa anterior, foi aplicado aos alunos, no formato de um pré e pós-teste 

a escala EMAPRE, obteve-se 14 respostas que puderam ser analisadas e apontaram um aumento 

da motivação de 7,14%, apresentando 91,5% significância; e) etapa conclusiva, após a aplicação, 

foi desenvolvido um material ilustrado para servir de apoio para futuras aplicações de clubes de 

ciência que usem a temática de minifoguete, podendo ser acessado pelo link 

<https://profwesleydias.page.link/minifoguete>. Com a aplicação do trabalho pode-se observar 

que apesar da pouca carga horária dedicada à aplicação do clube, houve resultados satisfatórios, 

principalmente em relação a elaboração de materiais que propiciem a divulgação dos clubes de 

ciência e a temática de minifoguete de uma forma teórica e prática. 
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Neste trabalho foi realizado um estudo quali-quantitativo com 128 de 541 egressos dos cursos de 

Licenciatura da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral até o ano de 2019, a fim de mapear 

a inserção profissional dos mesmos, colher as impressões sobre a qualidade da sua formação 

acadêmica, bem como avaliar as contribuições dessa formação em sua atuação profissional. Tem-

se o universo de 1.810 diplomados(as) e para o caso das cinco licenciaturas sob estudo esse 

número é de 541 egressos (29,9 % do total). Esses dados podem proporcionar uma grade de 

elementos para definir e avaliar o grau de democratização do acesso à Instituição, a sua capacidade 

de ser acessível e os indicadores iniciais que podem apontar alguns dos fatores desencadeadores 

da evasão da Instituição, entre outras aplicações. O questionário realizado para a coleta de dados 

foi desenvolvido através da plataforma livre e gratuita Lime Survey e conta com 116 perguntas. 

O contato de com os/as diplomados/as se deu através de e-mail, facebook. WhatsApp, contato 

telefônico e demais redes sociais. O questionário foi ofertado à totalidade dos egressos, contudo, 

o número de respondentes foi de 470 (26,0 % do total) e apenas para as licenciaturas de 128 (23,6 

%).  Sendo eles 12 respondentes de Licenciatura em Linguagem e Comunicação, 49 em 

Licenciatura em Ciências, 28 em Licenciatura em Educação do Campo, 13 em Licenciatura em 

Educação Física e 26 em Licenciatura em Artes. Apuramos que mais de 70% de 128 egressos 

licenciados não atuam profissionalmente na docência, nicho profissional para o qual deveriam ser 

prioritariamente formados. Dos 128 respondentes, 66,4% declaram ser do sexo feminino e 33,6% 

do sexo masculino. Em relação a pertença étnico-racial, percebe-se a restrita presença de pretos e 

amarelos dentro da universidade nestes cursos, entre os respondentes estes representam 7% dos 

egressos. No que confere a formação na educação básica, a maior parte dos egressos de 

licenciatura provém da escola pública, cerca de 74,2% completaram integralmente os estudos do 

ensino fundamental e médio nesta condição e 22,7% concluíram a maior parte. No parâmetro 

idade, a média destes é de 34,3 anos, a menor idade é de 23 e a maior de 65. O acompanhamento 

dos egressos, por sua vez, irá avaliar as condições de trabalho e de renda dos profissionais, o seu 

campo de atuação profissional no mercado de trabalho, a avaliação de que ele faz da Instituição 

e do seu curso agora como egresso e as suas expectativas quanto à formação continuada. 
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Os deslocamentos territoriais são uma constante na história humana, definindo novosarranjos 

geopolíticos e sociais ao longo do globo terrestre. Na última década, os fluxosmigratórios para o 

Brasil se intensificaram, motivados por acordos internacionais dos quaiso país é signatário e pelo 

deslocamento sul-sul no globo terrestre. Um aspecto fundamentalpara o acolhimento dessas 

populações à sociedade brasileira é o ingresso na universidade.Desde 2013, a UFPR constrói 

políticas de acolhimento, inclusão e permanência paramigrantes humanitários e refugiados na 

instituição. A partir das especificidades daexperiência acadêmica desse grupo, evidenciadas pelos 

primeiros estudantes ingressos naUFPR, algumas dificuldades são localizadas, como: a barreira 

linguística; as diferençasculturais que perpassam os desencontros com o funcionamento na 

universidade; e asdificuldades de permanência universitária decorrente de um processo 

multidimensional. Nointuito de construir ações de acompanhamento da trajetória universitária 

desses alunos,visando à permanência dos estudantes no ensino superior, desenvolveu-se a prática 

deextensão aqui descrita. A partir do Edital PIBIS de 2020, houve a articulação de doisprojetos 

de extensão e pesquisa - um voltado para as questões educacionais (O ser e ofazer na 

Universidade) e outro para as migratórias (Movimentos Migratórios e Psicologia -MOVE). A 

atividade consistiu em desenvolver ações conjuntas com o foco na trajetóriauniversitária, em 

especial, a garantia de condições de permanência, por meio da construçãode reflexões críticas 

sobre as relações de inclusão/exclusão acadêmica dos estudantes naUFPR. O trabalho ocorreu por 

meio de um grupo coordenado por alunas de Psicologia daUFPR e composto por oito acadêmicos 

bolsistas PIBIS, alunos migrantes vindos do Haiti,Venezuela e Guiné-Bissau. O grupo foi 

realizado de forma remota e consistiu em encontrosquinzenais. A partir de proposições dos 

próprios alunos, promoveram-se discussões sobreos temas: a sobrecarga da mulher, mãe, 

migrante e estudante; o acesso à informaçãosobre o funcionamento da universidade; a 

sensibilização dos atores e da instituição para acausa migratória; e a integração dos estudantes 

migrantes nos processos de estágiosprofissionais. Conclui-se que o processo de construção da 

autonomia universitária dessessujeitos, aliada às transformações institucionais que acolham a 

diversidade, são condiçõesfundamentais para uma trajetória acadêmica satisfatória para esses 

alunos e toda acomunidade acadêmica. 
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A monitoria digital visou colaborar com o docente durante o período de ensino remoto na 

disciplina de Representação Gráfica III do curso de Design de Produto, em especial para colaborar 

na proposição de alternativas para a troca de experiências que normalmente ocorre durante a 

realização da disciplina de forma presencial, seja entre os alunos, professor e monitor. A disciplina 

foi realizada por meio de uso de plataformas digitais online, em especial com uso do Microsoft 

Teams, assim como o Miro, plataforma online colaborativa gratuita. Foram realizados encontros 

síncronos sempre com três momentos distintos: na parte inicial era realizada a apresentação e 

discussão dos conceitos teóricos a serem abordados no dia; na segunda etapa os alunos partiam 

para a realização de desenhos rápidos (sketch) para demonstrar a compreensão das atividades que 

seriam realizadas assincronamente durante a semana. Na terceira etapa os sketches eram postados 

durante a aula na plataforma Miro, que possibilitou o compartilhamento e visualização dos 

sketches de forma rápida e simples, para que fossem apreciados e discutidos colaborativamente 

os objetivos da atividade. No decorrer da semana os alunos desenvolviam as atividades propostas, 

realizavam orientação remota e postavam os resultados no Miro para a próxima aula síncrona. 

Dessa forma as entregas foram divididas em síncronas (durante a aula), assíncronas (durante a 

semana) e extras (realizadas em paralelo as assíncronas). Foram realizadas 6 atividades com 

aumento gradual de complexidade. Ao final deste ciclo cada aluno apresentou e compartilhou um 

dossiê com todos os trabalhos realizados e com comentários pessoais. Para documentação os 

trabalhos foram sendo replicados e arquivados em pastas individuais (SharePoint) com acesso 

pelo professor e monitor. Ao final da realização da disciplina pode-se perceber que vários alunos 

se sentiram mais livres para realizar as atividades sem a pressão de desenhar ao lado dos colegas. 

Com o uso da plataforma colaborativa houve a possibilidade de superar o problema de troca de 

experiências nas atividades remotas, já que todos os trabalhos ficaram disponíveis para apreciação 

a qualquer momento. Os alunos também puderam expressar mais livremente suas opiniões e 

dúvidas sobre os desenhos e atividades dos colegas, sendo possível concluir que a utilização das 

plataformas digitais possibilitou a realização da disciplina sem perdas em relação ao ensino 

presencial. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

498 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

FORMAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO: PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DIVERSIDADE 

Nº: 202110646 

Autor(es): Jessica Viana 

Orientador(es): Nathalia Savione Machado 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Ambiente Virtual De Aprendizagem, Ensino À Distância, Plataforma Digital 

 

No início de 2020 o mundo inteiro começou a enfrentar uma pandemia de covid-19, e entre as 

medidas mais importantes para combater o avanço dessa doença foi necessário criar medidas de 

distanciamento social e com isso as universidades e instituições de ensino foram forçadas a parar 

suas atividades presenciais. Com o tempo ficou claro que seria preciso adotar modelos de 

educação a distância, visto que a pandemia ainda estava longe de acabar e as atividades não 

poderiam permanecer paradas por tanto tempo. As atividades formativas da SIPAD seguiram essa 

tendência. Neste sentido o projeto Formação para o acolhimento: prevenção às violências e 

educação para a inclusão e diversidade propôs em 2020 e 2021 15 cursos na modalidade EaD. 

Surgiu a necessidade de se pesquisar mais profundamente sobre ambientes virtuais de 

aprendizagem e suas funcionalidades, bem como melhorar a experiência dos discentes de forma 

que as plataformas fossem mais acolhedoras e acessíveis para todos. Assim, o objetivo desta 

pesquisa é identificar as plataformas virtuais de ensino e aprendizagem mais utilizadas e suas 

potencialidades. A pesquisa se caracteriza como exploratória e como estratégia buscou-se 

conhecer com mais profundidade as plataformas virtuais de ensino da UFPR, a UFPR Virtual, 

utilizada somente por pessoas com vínculo à UFPR, e a UFPR Aberta, que pode ser utilizada tanto 

pela comunidade acadêmica quanto pelo público externo. A pesquisa está sendo documentada 

listando as funcionalidades e plugins que parecem mais relevantes para os discentes e docentes, 

bem como onde conseguir acesso a elas. Procurou-se entender e aprender quais são as 

funcionalidades e plugins (extensões prontas disponíveis com funcionalidades específicas ou 

especiais) disponíveis para moodles bem como a ferramenta H5P que pode ser utilizada também 

no moodle e gera mais interatividade para o aluno com o conteúdo ministrado pelo docente. 

Ressalta-se que a pesquisa teve início a pouco tempo. Considera-se que conhecendo as 

plataformas e seu funcionamento para a oferta de cursos e disciplinas, também conhecemos suas 

“lacunas”, assim podemos encontrar onde podemos trabalhar para melhorar a experiência de 

todos. Esperamos que com essa pesquisa consigamos apresentar melhorias para os ambientes de 

ensino da UFPR e melhorar a forma em que os cursos serão ofertados futuramente, com a 

possibilidade de manter a oferta de cursos da SIPAD a distância em âmbito nacional. 
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METODOLOGIAS ATIVAS: OLHANDO PARA O FUTURO PÓS-PANDEMIANathalia Luisa 

Oliveira de AndradeOrientação Ma Nathália Savione MachadoDra Dayana Brunetto As 

metodologias ativas surgem como uma alternativa ao modelo tradicional de educação cujo 

objetivo pedagógico atribui à/ao professora/r a posição de transmissora/r do conhecimento e 

confere a/ao aluna/o a experiência de uma aprendizagem passiva e sem a possibilidade de 

autonomia e avaliações subjetivas. Nesse contexto, as metodologias ativas apresentam um 

conjunto de ações e modelos que buscam a valorização do protagonismo da/o aluna/o 

proporcionando à/ao professora/r ser facilitadora/or do processo de aprendizagem. Com o 

objetivo de contribuir para a formação de profissionais da área de educação, o Observatório Xará 

(Observatório do Clima Institucional e Prevenção da Violência em Contextos Educacionais) tem 

atuado na elaboração do Curso “Mycellium: (re)construindo conexões na educação” abordando 

os temas: saúde mental, metodologias ativas de ensino, competências socioemocionais, 

convivência ética, violência e bullying. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi construir 

instrumentos avaliativos para um curso de formação sobre metodologias ativas. O módulo 

dedicado ao tema de metodologias ativas, realizado através da plataforma “UFPR Aberta”, 

propunha a apresentação de estratégias pedagógicas que se utilizassem das metodologias em 

questão com a intenção de suscitar a reflexão acerca da importância da estimulação do 

pensamento crítico e da colaboração das/os estudantes em sala de aula. O conteúdo do módulo 

baseava-se na introdução dos principais modelos de metodologias ativas sendo eles: Método 300; 

Blended Learning ou Educação Híbrida; Flipped classroom ou Sala Invertida; Gamificação e Peer 

Instruction ou Instrução por Pares. Desse modo, utilizou-se da metodologia de pesquisa-ação. 

Foram construídos instrumentos de avaliação do curso através da produção de 8 questões 

objetivas e 3 reflexivas utilizando-se tirinhas que promovessem a reflexão e compreensão do 

conteúdo por parte das/os estudantes. O curso ainda se encontra em desenvolvimento e após a 

oferta serão avaliados os resultados das avaliações construídas e do pré teste e pós-teste. Portanto, 

a participação na elaboração do módulo de Metodologias Ativas presente no Curso Mycellium 

trouxe uma importante experiência acadêmica que a partir da elaboração das questões presentes 

na avaliação do curso contribuíram para a minha formação quanto futura docente.Agradeço ao 

apoio de pesquisadoras/es da SIPAD/UFPR e Fundação Araucária pela bolsa. 
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Este trabalho trata de um relato de experiência em Monitoria Digital na disciplina Projetos 

Integrados D, do Curso de Licenciatura em Educação Física. O mesmo foi desenvolvido através 

da plataforma Teams, com atividades síncronas e assíncronas, com debates em torno de temas 

que englobam a diversidade e a diferença, entre elas, temas como raça, gênero, sexualidade, 

classe, etnias, deficiência, etc. Os alunos tiveram bom manejo das tecnologias, condição que 

facilitou o processo ensino-aprendizagem, pois, através de encontros na plataforma Teams, foi 

possível desenvolver debates em torno de dilemas sociais e existenciais do cotidiano. Temas como 

depressão, suicídio, violência simbólica, racismo, sexismo, homofobia e suas consequências na 

prática docente fomentou a base dessas discussões.  Na condição de monitora participei na 

orientação dos acadêmicos. Também desenvolvi e apresentei um trabalho complementar sobre 

política sexual, fundamentado nas ideias de Kate Millett, que tratou do histórico da revolução 

sexual. Quais as consequências políticas e reações ideológicas que culminaram em vários esforços 

teóricos e movimentos sociais à participação feminina na sociedade. Tais discussões foram 

fundamentais para a compreensão de meu papel na formação docente. Pois a Educação Física tem 

forte conotação patriarcal e sexista. Neste sentido pude perceber que o papel como professora 

exige maior atenção na formação de meninos e meninas, tendo maior enfoque à causa feminina, 

no modo de educar meninos com meninas. Destaco que minha participação como monitora, na 

orientação, esclarecimento de dúvidas, no auxílio aos alunos que atuavam de modo assíncrono e 

colaboração nos debates, possibilitou a compreensão da amplitude do trabalho docente. Em 

síntese, tendo ciência da complexidade dos temas, a avaliação da turma foi positiva porque houve 

interesse e participação efetiva dos alunos matriculados. O método à distância exige maior 

disciplina, organização e sistematização diferenciada do trabalho presencial. Portanto, exige um 

grande esforço de todos os atores, e a conscientização da coparticipação é fundamental para o 

sucesso do processo ensino-aprendizagem. 
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A Monitoria Digital na disciplina de Representação Gráfica I do curso de Design de Produto 

procurou colaborar tanto com o professor, quanto com discentes, em questões de conteúdo, 

organização e dificuldades relacionadas ao uso do meio digital para a troca de informações e 

experiências, uma situação bem característica dessa disciplina quando realizada presencialmente. 

A disciplina teve como objetivo geral “Desenvolver a capacidade de utilização de conceitos, 

técnicas e procedimentos do desenho de observação e da geometria para o desenvolvimento de 

representações gráficas que permitam a visualização e compreensão dos conceitos de projetos de 

produtos.” Para isso, o período de aulas foi organizado entre momentos síncronos e assíncronos, 

sendo que no primeiro eram trabalhados em sala virtual na plataforma Teams o conteúdo teórico, 

seguidos por rápidos exercícios práticos, compartilhados e discutidos colaborativamente com uso 

da plataforma digital Miro (dashboard). Já os momentos assíncronos se caracterizavam pelo 

aperfeiçoamento em novas experimentações dos exercícios executados previamente. Para 

conectar os momentos síncronos e assíncronos, houve o uso constante da plataforma digital 

compartilhada, Miro, onde os discentes expuseram seus trabalhos durante toda a disciplina, 

permitindo uma maior colaboração e troca de experiências. Ao longo da disciplina, pode-se 

observar erros comuns, tanto na execução como na entrega dos trabalhos, que foram sendo 

pontuados e reiterados nos exercícios seguintes. Alguns dos desafios comuns aos estudantes 

foram a dificuldade de trabalhar sozinhos, em casa, com novas técnicas e materiais (canetas, 

nanquim, markers), além do receio de errar e não atender à proposta. Questão essa que mereceu 

constante dedicação pelo discente e monitor, durante a aula e também nos atendimentos 

individuais ou em pequenos grupos. Houve também a possibilidade de interação de algumas 

atividades propostas com demandas da disciplina de Projeto de Produto I, o que favoreceu o 

entendimento dos objetivos da disciplina. Foi possível perceber que houve um avanço progressivo 

nas habilidades de representação dos alunos, principalmente visando seu uso no Design de 

Produtos. O ciclo de aula mais condensado fez com que os conteúdos fossem trabalhados de forma 

mais objetiva e sequenciada, assim como o ambiente digital também permitiu novas 

oportunidades em explorar o lado coletivo do desenvolvimento, facilitando a comunicação entre 

alunos, professor e monitor. 
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A migração territorial é a norma na história humana, definindo novos arranjos geopolíticos e 

sociais em escala global. Na última década, a onda de imigração para o Brasil se intensificou, 

impulsionada pelos acordos internacionais firmados pelo país e pelo movimento Sul-Sul global. 

Um aspecto básico para acolher essas pessoas na sociedade brasileira é a inscrição. Desde 2013, 

a UFPR desenvolve políticas de acolhimento, inclusão e permanência para os migrantes e 

refugiados humanitários da agência. A julgar pela experiência acadêmica desse grupo, o primeiro 

lote de alunos a ingressar na UFPR apresentou algumas dificuldades, como barreiras de idioma, 

diferenças culturais infiltrando-se nas diferenças de funcionamento da universidade e as 

dificuldades permanentes da universidade causadas pela multi- processo dimensional. Com o 

objetivo de formular ações de acompanhamento da trajetória acadêmica desses alunos, a prática 

ampliada aqui descrita é desenvolvida para a permanência dos alunos no ensino superior. A partir 

do Decreto PIBIS 2020, foram esclarecidas duas extensões e projetos de pesquisa, um voltado 

para questões educacionais (viver e fazer coisas na universidade) e outro voltado para questões 

migratórias (Movimentos Migratório e Psicologia-MOVE). Essa atividade inclui o 

desenvolvimento de ações conjuntas, com foco na trajetória de desenvolvimento da universidade 

e, em particular, garantindo condições permanentes por meio da reflexão crítica sobre a relação 

de tolerância / exclusão acadêmica dos alunos da UFPR. O trabalho foi realizado por uma equipe 

coordenada por alunos de psicologia da UFPR, composta por oito alunos bolsistas PIBIS e alunos 

imigrantes do Haiti, Venezuela e Guiné-Bissau. O grupo é realizado remotamente e consiste em 

reuniões quinzenais. Com base nas sugestões dos próprios alunos, as discussões foram realizadas 

sobre os seguintes tópicos: o fardo das mulheres, mães, imigrantes e estudantes; obtenção de 

informações sobre o funcionamento das universidades; sensibilização de atores e instituições 

sobre a imigração; e trabalhadores migrantes durante Integração de seus estágios profissionais. 

Conclui-se que o processo de autonomia universitária nessas disciplinas e a transformação do 

sistema que abarca a diversidade são as condições básicas para que esses alunos e toda a 

comunidade acadêmica obtenham uma trajetória acadêmica satisfatória. 
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A centralidade do humano, nas suas condições sócio-econômicas e suas identidades tem rosto, 

tem marcas. Sua visibilização é política, porque a sua invisibilização,  pelo olhar pedagógico 

padronizado, massificado, em abstrato nas práticas educativas também é política, ou seja, se 

define a favor de quê e de quem e contra quê e contra quem, na oposição de uma pedagogia que 

emerge das gentes e se faz com elas em relação a uma pedagogia feita para ou sobre as gentes, 

enquanto educação bancária. Com base na pedagogia emancipadora, problematizadora de Paulo 

Freire, buscamos responder a uma pergunta que este intelectual nos faz ao observar alguns 

professores em uma escola vendo fotografias de seu entorno e revelando o quanto os mesmos 

desconhecem da comunidade local e o quanto teriam sido precárias suas aulas com esse 

desconhecimento. Assim, ele questiona: como ensinar, como formar sem estar aberto ao contorno 

geográfico, ecológico, econômico e social dos/as educandos/as?  Neste sentido, instigadas por 

essa indagação  e,  compreendendo que somente a partir desse conhecimento da comunidade local 

e também da comunidade escolar seria possível efetuar um planejamento político, humano-

pedagógico, o coletivo do Projeto Residência Pedagógica da Pedagogia - alfabetização, construiu 

um conjunto de propostas de indicadores e de caminhos para esse conhecimento, a partir de três 

escolas municipais de Curitiba, que atendem aos anos iniciais do ensino fundamental,  localizadas 

nos bairros Atuba e Sítio Cercado, que atendem crianças no turno diurno e jovens e adultos 

trabalhadores no turno da noite. Nesse trabalho apresentamos os indicadores referentes ao 

conhecimento da comunidade local, tanto aqueles considerados por nós como necessários,  quanto 

aqueles possíveis de serem levantados neste tempo de pandemia. 
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A centralidade do humano, nas suas condições sócio-econômicas e suas identidades tem rosto, 

tem marcas. Sua visibilização é política, porque a sua invisibilização,  pelo olhar pedagógico 

padronizado, massificado, em abstrato nas práticas educativas também é política, ou seja, se 

define a favor de quê e de quem e contra quê e contra quem, na oposição de uma pedagogia que 

emerge das gentes e se faz com elas em relação a uma pedagogia feita para ou sobre as gentes, 

enquanto educação bancária. Com base na pedagogia emancipadora, problematizadora de Paulo 

Freire, buscamos responder a uma pergunta que este intelectual nos faz ao observar alguns 

professores em uma escola vendo fotografias de seu entorno e revelando o quanto os mesmos 

desconhecem da comunidade local e o quanto teriam sido precárias suas aulas com esse 

desconhecimento. Assim, ele questiona: como ensinar, como formar sem estar aberto ao contorno 

geográfico, ecológico, econômico e social dos/as educandos/as?  Neste sentido, instigadas por 

essa indagação  e,  compreendendo que somente a partir desse conhecimento da comunidade local 

e também da comunidade escolar seria possível efetuar um planejamento político, humano-

pedagógico, o coletivo do Projeto Residência Pedagógica da Pedagogia - alfabetização, construiu 

um conjunto de propostas de indicadores e de caminhos para esse conhecimento, a partir de três 

escolas municipais de Curitiba, que atendem aos anos iniciais do ensino fundamental,  localizadas 

nos bairros Atuba e Sítio Cercado, que atendem crianças no turno diurno e jovens e adultos 

trabalhadores no turno da noite. Nesse trabalho apresentamos os indicadores referentes ao 

conhecimento da comunidade escolar, tanto aqueles considerados por nós como necessários,  

quanto aqueles possíveis de serem levantados neste tempo de pandemia. 
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O projeto de Sociologia do Programa de Residência Pedagógica, da Universidade Federal do 

Paraná, abarca três instituições públicas de ensino de Curitiba, sendo uma delas o Instituto de 

Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, que abrange discentes de diversos bairros da 

capital e da Região Metropolitana de Curitiba. Pensando nisso, e também considerando a hipótese 

de que a maioria ou uma porcentagem expressiva dos discentes da rede pública de ensino do 

município residem em bairros caracterizados como periféricos, elaborou-se um conjunto de três 

aulas complementares que possuem como temática central as periferias brasileiras. As aulas serão 

ministradas no mês de setembro de 2021 e serão compostas por recorte de debates de conteúdos 

advindo das Ciências Sociais que se enlaçam com a temática, isto é, da Sociologia, da 

Antropologia e da Ciência Política, como, por exemplo, desigualdade social, classes sociais, 

cidadania, políticas públicas, diversidade cultural, indústria cultural, dentre outros mais. Desta 

forma, estas aulas têm como objetivo, sobretudo, gerar um sentimento de reconhecimento nos 

discentes que dela participam, partindo da interpretação da realidade das periferias brasileiras, 

concentrando-se nas de Curitiba, além de possibilitarem uma (re)discussão de conteúdos que 

integram a disciplina e Sociologia da educação básica. A elaboração das aulas se baseou nos livros 

didáticos “Sociologia Hoje”, de Machado et al., (2016), “Sociologia para o ensino médio”, de 

Tomazi (2010), “Sociologia”, de Araújo et al., (2016), e “Sociologia”, da Secretária de Educação 

do Estado do Paraná (SEED-PR) (2006), como forma de priorizar o fácil acesso que os alunos 

possuem à essas fontes, detentoras de uma linguagem mais didática, de fácil compreensão, se 

comparadas com os textos originais que tratam desses conteúdos. Sendo assim, todos os debates 

propostos fazem parte de um conhecimento básico de Sociologia e garantir com que os discentes 

deixem a educação básica compreendendo estas questões é vislumbrar satisfatoriamente o 

processo de ensino e aprendizado ocorrido. Ademais, além destas questões comporem o debate 

sociológico, possivelmente também fazem parte do cotidiano dos alunos, e entender e 

problematizá-las é um conhecimento não apenas para ser utilizado em exames e vestibulares, mas 

sim para fazê-los refletir sobre a própria realidade e, se algum deles não se encaixar no perfil de 

vida analisado, promover a empatia por quem tem. 
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A alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos é o tema central do subprojeto Alfabetização, 

do Programa de Residência Pedagógica (PRP-alfa). O nosso grupo é composto por estudantes da 

Pedagogia, professores da UFPR e docentes de três escolas públicas de Curitiba. Para 

compreendermos a prática pedagógica, indagamos como alfabetizar levando em conta as 

características das diferentes realidades educacionais e sob a Covid-19. No âmbito do PRP-Alfa, 

propusemos a constituição de grupos de trabalho (GTs) e fizemos a sistematização da discussão 

acerca das concepções e práticas de alfabetização, tomando por base as linguagens estruturantes 

oralidade, leitura e escrita. Por ser um assunto amplo e bastante complexo, criamos várias formas 

de abordagem para que seu desenvolvimento seja equânime. A intenção foi colaborar com 

estratégias diversas para que todas e todos estejam incluídos e participem de forma integrada. 

Planejamos um conjunto de possibilidades didáticas no ambiente escolar e até fora dele. Partimos 

dos seguintes descritores: a) interpretação textual (gêneros); b) jogos e brincadeiras; c) desenho e 

escrita; d) avaliação diagnóstica do nível de aquisição do sistema alfabético; e) produção e 

reestruturação de textos individuais e coletivos; f) interação com as famílias. Os descritores 

tornaram-se objeto de estudos e de encontros on-line, respaldados pelos conhecimentos sobre a 

psicogênese da escrita, sua função social, e considerando mediações oportunas para cada nível de 

escrita e, ainda, sob a perspectiva freiriana, pois buscamos os temas geradores com as escolas. 

Para essa apresentação reunimos uma coletânea de exemplos de atividade de alfabetização, tendo 

em vista os educandos, seus contextos sociais, idades, hipóteses sobre a escrita e suas histórias de 

vida. Separamos reflexões sobre a alfabetização relacionadas ao universo das crianças e ao 

contexto pandêmico (ensino remoto e visando o retorno das aulas presenciais). Pensamos em 

como nos aproximar das famílias de forma leve, potencializando o processo de ensino 

aprendizagem através das brincadeiras presentes no universo infantil. Nossa expectativa é 

vivenciar no chão das escolas algo dessa sistematização, sabemos que num difícil compasso entre 

o necessário e o possível de ser feito. Por ora, mantemos nosso vínculo com a prática através da 

contribuição dos professores das escolas e das alternativas que criamos. Continuamos 

esperançando na compreensão da alfabetização como direito social subjetivo. 
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Os deslocamentos territoriais são uma constante na história humana, definindo novos arranjos 

geopolíticos e sociais ao longo do globo terrestre. Na última década, os fluxos migratórios para o 

Brasil se intensificaram, motivados por acordos internacionais dos quais o país é signatário e pelo 

deslocamento sul-sul no globo terrestre. Um aspecto fundamental para o acolhimento dessas 

populações à sociedade brasileira é o ingresso na universidade. Desde 2013, a UFPR constrói 

políticas de acolhimento, inclusão e permanência para migrantes humanitários e refugiados na 

instituição. A partir das especificidades da experiência acadêmica desse grupo, evidenciadas pelos 

primeiros estudantes ingressos na UFPR, algumas dificuldades são localizadas, como: a barreira 

linguística; as diferenças culturais que perpassam os desencontros com o funcionamento na 

universidade; e as dificuldades de permanência universitária decorrente de um processo 

multidimensional. No intuito de construir ações de acompanhamento da trajetória universitária 

desses alunos, visando à permanência dos estudantes no ensino superior, desenvolveu-se a prática 

de extensão aqui descrita. A partir do Edital PIBIS de 2020, houve a articulação de dois projetos 

de extensão e pesquisa - um voltado para as questões educacionais (O ser e o fazer na 

Universidade) e outro para as migratórias (Movimentos Migratórios e Psicologia - MOVE). A 

atividade consistiu em desenvolver ações conjuntas com o foco na trajetória universitária, em 

especial, a garantia de condições de permanência, por meio da construção de reflexões críticas 

sobre as relações de inclusão/exclusão acadêmica dos estudantes na UFPR. O trabalho ocorreu 

por meio de um grupo coordenado por alunas de Psicologia da UFPR e composto por oito 

acadêmicos bolsistas PIBIS, como alunos migrantes vindos do Haiti, Venezuela e Guiné-Bissau. 

O grupo foi realizado de forma remota e consistiu em encontros quinzenais. A partir de 

proposições dos próprios alunos, promoveram-se discussões sobre os temas: a sobrecarga da 

mulher, mãe, migrante e estudante; o acesso à informação sobre o funcionamento da universidade; 

a sensibilização dos atores e da instituição para a causa migratória; e a integração dos estudantes 

migrantes nos processos de estágios profissionais. Conclui-se que o processo de construção da 

autonomia universitária desses sujeitos, aliada às transformações institucionais que acolham a 

diversidade, são condições fundamentais para uma trajetória acadêmica satisfatória para esses 

alunos e toda a comunidade acadêmica. 
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A alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos é o tema central do subprojeto Alfabetização, 

do Programa de Residência Pedagógica (PRP-alfa). O nosso grupo é composto por estudantes da 

Pedagogia, professores da UFPR e docentes de três escolas públicas de Curitiba. Nesse evento 

apresentamos nossas reflexões sobre a prática pedagógica da EJA, como integrante do ensino 

fundamental, mas que possui especificidades a serem observadas. Nessa modalidade é importante 

buscar metodologias e abordagens de ensino-aprendizagem diversificadas que levem em 

consideração a leitura de mundo dos adultos. Para tanto, temos como base teórica os contributos 

do pensamento de Paulo Freire à prática da educação libertadora. No âmbito do PRP-Alfa, 

utilizamos de diferentes gêneros textuais como ponto de partida para nossas reflexões. Dividimos 

o levantamento de atividades alfabetizadoras em seis diferentes categorias: a) interpretação de 

texto; b) jogos e brincadeiras; c) desenho e escrita; d) produção e reestruturação de textos 

coletivos e individuais; e) avaliação diagnóstica do nível de escrita; f) sondagem e orientação das 

famílias quanto às situações de aprendizagem. No caso da EJA deparamo-nos com o desafio de 

estar de acordo com o contexto de vida dos educandos e de contribuir ao incentivo do estudo, hoje 

sob o impacto do Covid-19. Para cada proposta levantada fazíamos o exercício de pensar nossa 

mediação em cada nível de escrita (pré-silábica, silábica, silábica-alfabética e alfabética), segundo 

diferentes ritmos de aprendizagem,  considerando o que sabem os alfabetizandos e com vistas à 

dinâmica de construção do conhecimento. Pensando na comunidade e seu entorno, discutimos 

uma alfabetização contextualizada, entendo ser a escola da comunidade, importante espaço social 

de articulação de saberes e de demandas entre os envolvidos. Com esta dimensão planejamos 

ações educacionais, expressivas da prática de alfabetização, e diante do atual momento político 

educacional, global e local, num difícil compasso entre o necessário e o viável. Quando se trata 

da educação de jovens e adultos o olhar deve estar muito atento para questões sociais, de maneira 

que essa trajetória escolar seja positiva. A rotina, os estigmas, mas também o saber vivido marcam 

suas histórias de vida. A EJA pode ser fortalecida quando seus educandos são ouvidos e têm 

espaços para se posicionar, considerados pessoas que não tiveram a oportunidade de se 

alfabetizarem quando crianças, mas o reconhecimento do direito de saber-se pode encorajá-los a 

seguir em frente. 
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A Educação do Campo no Brasil tem sido um espaço de fortalecimento dos processos educativos 

nas diferentes realidades dos povos que vivem e trabalho no contexto do campo, das águas e das 

florestas. Neste sentido o projeto Educação do Campo e Territórios: ações de fortalecimento das 

comunidades do Campo, das Águas e das Florestas, vinculado ao Laboratório de Educação do 

Campo, das Águas e das Florestas (LEduC), da Licenciatura em Educação do Campo  tem o 

objetivo central desenvolver ações a partir da articulação entre educação, escola e território. 

Assumiu as metodologias participativas, de modo que contemplem a história e realidade dos 

sujeitos envolvidos nos diferentes processos formativos que a própria educação se propõe, se 

apoia no estudo bibliográfico, documental e na análise de conjuntura. Procurou estabelecer 

vínculos e proposições de atividades que visem a organização comunitária e educativa buscando, 

coletivamente, estratégias de participação efetiva para avançar nas ações do projeto, que neste 

momento são adaptadas para o contexto remoto, tais como formação continuada, leituras e debates 

coletivos, elaboração do plano de trabalho individual e produção dos diários da extensão junto a 

coletivo discente do projeto. Sendo assim, contribuir na formação inicial e continuada de 

educadores/as com realização de oficinas, seminários temáticos, grupos de estudo e atividades de 

fortalecimento da organização coletiva, do trabalho e renda nas comunidades e atividades no 

contexto escolar tornou-se uma estratégia viável na realização dos objetivos do projeto. Os 

resultados esperados são: a) contribuir nos processos formativos escolares e não-escolares na 

perspectiva da emancipação; b) fortalecer ou estabelecer as relações e vínculos entre a 

universidade, a escola e as comunidades; c) contribuir em dinâmicas locais de trabalho e renda 

dos sujeitos; d) fortalecer grupos e movimentos de defesa dos direitos individuais e coletivos; e) 

aproximar as comunidades da universidade, apontando caminhos para o ensino, pesquisa e 

extensão; f) estabelecer novas parcerias que fortaleçam a defesa e garantia da educação pública, 

tanto na educação básica, quanto no ensino superior e g) desenvolver atividades formativas 

sistemáticas com a equipe do projeto. Enquanto projeto recente as considerações finais esperadas 

são, a realização de um processo formativo permanente com educadoras e educadores, avanço na 

consolidação de espaços coletivos/colaborativos de compreensão da Educação do Campo, das 

Águas e das Florestas nas comunidades e na universidade. 
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Na última década, os fluxos migratórios para o Brasil se intensificaram, motivados por acordos 

internacionais dos quais o país é signatário e pelo deslocamento sul-sul no globo terrestre. Um 

aspecto fundamental para o acolhimento dessas populações à sociedade brasileira é o ingresso na 

universidade. Desde 2013, a UFPR constrói políticas de acolhimento, inclusão e permanência 

para migrantes humanitários e refugiados na instituição. A partir das especificidades da 

experiência acadêmica desse grupo, algumas dificuldades são localizadas, como: a barreira 

linguística; as diferenças culturais que perpassam os desencontros com o funcionamento na 

universidade; e as dificuldades de permanência universitária decorrente de um processo 

multidimensional. No intuito de construir ações de acompanhamento da trajetória universitária 

desses alunos desenvolveu-se a prática de extensão aqui descrita. A partir do Edital PIBIS de 

2020, houve a articulação de dois projetos de extensão e pesquisa - um voltado para as questões 

educacionais (O ser e o fazer na Universidade) e outro para as migratórias (Movimentos 

Migratórios e Psicologia - MOVE). A atividade consistiu em desenvolver ações conjuntas com o 

foco na trajetória universitária, em especial, a garantia de condições de permanência, por meio da 

construção de reflexões críticas sobre as relações de inclusão/exclusão acadêmica dos estudantes 

na UFPR. O trabalho ocorreu por meio de um grupo coordenado por estudantes de Psicologia da 

UFPR e composto por oito bolsistas PIBIS, alunos migrantes vindos do Haiti, Venezuela e Guiné-

Bissau. O grupo foi realizado de forma remota e consistiu em encontros quinzenais, totalizando 

13 encontros. A partir de proposições dos próprios estudantes, promoveram-se discussões sobre: 

sobrecarga da mulher, mãe, migrante e estudante; acesso à informação sobre o funcionamento da 

universidade; sensibilização dos atores e da instituição para a causa migratória; e integração dos 

estudantes migrantes nos processos de estágios profissionais. Conclui-se que o processo de 

construção da autonomia universitária desses sujeitos, aliada às transformações institucionais que 

acolham a diversidade, são condições fundamentais para uma trajetória acadêmica satisfatória 

para esses alunos e toda a comunidade acadêmica. Conclui-se, ainda, a premência no 

estreitamento dos vínculos das diferentes instâncias universitárias para promoção de ações de 

ampliação e institucionalização de mecanismos e políticas de permanência dos estudantes 

migrantes e refugiados no Ensino Superior. 
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A disciplina de Prática Pedagógica do Ensino em Ambientes Virtuais de Ensino e  Aprendizagem 

(AVEA), tem como objetivo estimular habilidades e competências  para as práticas educativas de 

futuros professores em plataformas online, como por exemplo o MOODLE tanto para o contexto 

do ensino presencial quanto para o ensino a distância  ou híbrido. Atendendo às especificidades 

da resolução acerca das atividades remotas na UFPR, a monitoria digital teve como objetivo  

subsidiar o apoio técnico pedagógico do ambiente virtual da referida disciplina. A ação foi 

realizada por uma aluna bolsista, licencianda em Ciências Biológicas, que  atuou de forma 

colaborativa com  a docente da disciplina na produção de material didático, audiovisual e  na 

mediação das ferramentas da UFPR Virtual. Inicialmente, foi realizado o levantamento de 

materiais do tipo Recursos Educacionais Abertos (REA) já existentes como apostilas, artigos, 

vídeos e animações que serviram de fundamentação e inspiração para a criação de novos  

materiais didáticos, utilizando recursos de edição de vídeo, áudio, imagem, texto e animações. Os 

arquivos dos materiais desenvolvidos foram disponibilizados aos estudantes do curso de 

Licenciatura em Computação e Licenciatura em Ciências Exatas e também serão Recursos 

Educacionais Abertos disponibilizados nas redes sociais do Núcleo de Tecnologias Educacionais 

(NTE) do Setor Palotina para uso dos professores e comunidade acadêmica. A atividade se 

caracterizou como importante estratégia para apoiar os estudantes durante o ensino remoto, para 

que tivessem um acompanhamento no processo de construção de saberes. Além disso,  a 

orientação à distância mediada pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) 

permitiu a  formação inicial da monitora no que concerne a produção de materiais que atendessem 

demandas reais de alunos e professores. 
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O presente trabalho tem como objetivo relatar experiências vividas nas aulas de reforço 

ministradas por bolsistas do Projeto Residência Pedagógica, no contexto da pandemia da COVID-

19 decorrente do novo coronavírus. Os autores integram a equipe do Subprojeto Geografia e 

atuam no Colégio Estadual Pilar Maturana com estudantes do 7o ano do ensino fundamental. 

Durante o ano letivo de 2020, o Governo do Estado do Paraná ainda estava organizando e 

adaptando a forma como ocorreriam as aulas online nas escolas estaduais. Quando teve início o 

ano letivo de 2021, a dinâmica estava organizada através das Plataformas do Google for Education 

(Google Sala de Aula e Google Meet). A professora preceptora de geografia iniciou em fevereiro 

de 2021 as aulas com as turmas dos sétimos anos do ensino fundamental, de forma remota. 

Entretanto, por conta das dificuldades citadas, os estudantes que compõem as turmas dos 7° anos 

em 2021 estavam com uma enorme defasagem nos conteúdos do ano anterior (6º ano). Frente a 

essa problemática, o grupo de residentes encontrou como medida paliativa a criação das turmas 

de reforço dos conteúdos de geografia do 6o ano para os estudantes dos 7ºs anos do colégio. As 

aulas de reforço tinham caráter voluntário e não-obrigatório, em que todos os alunos de todas as 

turmas da preceptora foram convidados a participar, entretanto apenas alguns se inscreveram. 

Foram criadas quatro turmas que variaram de dois a cinco alunos, cada uma com um residente 

como  responsável. Os residentes tiveram plena autonomia para elaborar suas aulas. Visando saber 

qual era o nível de defasagem dos discentes do reforço, foi elaborado um quiz para diagnóstico, 

que se revelou crucial, pois através dele cada residente pode conhecer as limitações e dificuldades 

de seus alunos e a partir disso elaborar aulas de acordo com as necessidades específicas do seu 

grupo. Durante as aulas de reforço os bolsistas optaram por metodologias mais dinâmicas, 

priorizando a participação dos estudantes e o uso de tecnologias. Como resultados, observou-se 

um grande envolvimento e boa interação dos alunos, em razão dos grupos reduzidos. A 

possibilidade de retomar conteúdos ajudou muito os discentes envolvidos, servindo tanto para 

reforçar conceitos universais do ensino da Geografia quanto para ensinar aqueles que porventura 

não conseguiram compreender. A ideia foi bem recebida tanto pelos pais, área pedagógica da 

escola e alunos, tanto que o projeto vai continuar mesmo com a inserção do sistema híbrido nas 

escolas do Estado do Paraná. 
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O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é um importante documento que orienta a forma como a 

escola concebe o currículo e define sua identidade. No contexto das escolas indígenas, entende-

se que esse documento deve considerar a concepção de educação dos territórios, com suas 

especificidades e cultura. Entretanto, é frequente a reprodução de currículos de escolas não 

indígenas, com propostas descontextualizadas e que demarcam o poder colonial. O Projeto 

Ecologia de Saberes com Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná, a partir do diálogo de 

saberes, vem atuando no apoio à reformulação dos PPPs em dois territórios indígenas do Paraná, 

que objetivam construir um documento que atenda suas reivindicações e valorizem seus 

conhecimentos. O processo tem se constituído a partir de metodologias de co-construção, 

valorizando a oralidade e formas de aprender e ensinar destes povos, envolvendo suas 

cosmologias, território, modos de vida, tempo, língua(gem), o que representa o PPP e a 

apropriação da escola pelos povos. A atuação vem ocorrendo nos territórios Araxa’í, desde 2018, 

e Tupã Nhe'é Kretã, desde 2019. Em 2019 foram realizados 19 encontros de planejamento e 

avaliação processual do coletivo, 59 encontros com a Tekoa Araxa’í, 15 encontros com a Tekoa 

Tupã Nhe’é Kretã e 1 encontro de integração para avaliação do projeto. Os encontros foram 

gravados com o consentimento dos povos para posterior transcrição e elaboração dos documentos. 

Em 2020, com a impossibilidade de encontros presenciais, foi realizada a transcrição e 

sistematização do material e, em 2021, os encontros foram retomados, seguindo os protocolos 

sanitários. Dada a relevância do PPP, bem como a profundidade dos saberes de cada povo, sua 

construção tem sido processual, respeitando os tempos e as dinâmicas de cada território, e as 

limitações logísticas do coletivo (idas aos territórios, recursos e tempo para construção coletiva e 

dialógica). O envolvimento e aprendizados decorrentes dessa frente de atuação do projeto vão 

muito além da dimensão prática da construção de um PPP. Evidencia-se a importância de 

processos como escuta, diálogo de saberes e da mobilização interna, da comunidade que abriga a 

escola, para que esse documento de fato reflita sua identidade e cultura, e possa garantir uma 

educação escolar diferenciada. A participação do coletivo nesse processo oportunizou uma 

transformação no olhar das licenciandas, traduzida por uma ressignificação da educação (escolar 

e não escolar), de práticas e posturas, bem como modos de pensar e existir. 
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A tecnologia no geral está em constante desenvolvimento para a elaboração de técnicas e 

melhorias em diversas áreas de conhecimento. Levando em consideração o cenário atual sobre a 

pandemia de coronavírus (SARS-CoV-2), muitos setores precisaram se adaptar às pressas a uma 

nova realidade para conseguirem permanecer em atividade. No contexto da educação com as 

medidas de isolamento social e a suspensão das atividades presenciais, surge o ensino remoto, 

com a possibilidade de interação entre ensino e aprendizagem, um novo desafio para as escolas 

de educação básica, e, também para o ensino superior. Este trabalho está sendo desenvolvido no 

contexto do programa residência pedagógica em Física, tem como objetivo investigar as 

possibilidades de trabalhar diferentes áreas de conhecimento com os estudantes do ensino 

fundamental (etapas finais) e todos os anos do ensino médio da educação básica, com os diversos 

conteúdos disciplinares por meio da aplicação do jogo Star Wars Blocks. A intenção é que não 

seja apenas um jogo para cumprir tarefas e sim, que os participantes tenham um pensamento 

crítico e consigam identificar em cada etapa o que foi aprendido em sala de aula e assim se tornar 

significativo. Ciências exatas, biológicas, aspectos históricos, políticos e éticos fazem parte dessa 

jornada, e trabalhar todos estes campos em um mesmo cenário torna a capacidade cognitiva mais 

aguçada e, através do pensamento computacional e dos Três Momentos Pedagógicos, é possível 

demonstrar que a aprendizagem demonstrar que a aprendizagem pode se tornar significativa em 

meios virtuais, por meio da aplicação do Google Forms foi possível visualizar a capacidade que 

os alunos participantes tiveram em relacionar diferentes áreas de conhecimento com o jogo 

proposto, demonstrando assim novas ferramentas a favor do processo de ensino-aprendizagem 

em ambientes virtuais. 
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Autor(es): Chrismene Toussaint, Herby Morency, Josmilan Maria Bates de Benzalez, Junior 

Henri, Kettia Claude Marseille, Robenson Saint Amour 

Orientador(es): Elaine Cristina Schmitt Ragnini, Samantha De Toledo Martins Boehs, Simone 

Cristina Ramos 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Migrações, Permanência Estudentil, Pibis 

 

Os deslocamentos territoriais são uma constante na história humana, definindo novos arranjos 

geopolíticos e sociais ao longo do globo terrestre. Na última década, os fluxos migratórios para o 

Brasil se intensificaram, motivados por acordos internacionais dos quais o país é signatário e pelo 

deslocamento sul-sul no globo terrestre. Um aspecto fundamental para o acolhimento dessas 

populações à sociedade brasileira é o ingresso na universidade. Desde 2013, a UFPR constrói 

políticas de acolhimento, inclusão e permanência para migrantes humanitários e refugiados na 

instituição.  A partir das especificidades da experiência acadêmica desse grupo, evidenciadas 

pelos primeiros estudantes ingressos na UFPR, algumas dificuldades são localizadas, como: a 

barreira linguística; as diferenças culturais que perpassam os desencontros com o funcionamento 

na universidade; e as dificuldades de permanência universitária decorrente de um processo 

multidimensional. No intuito de construir ações de acompanhamento da trajetória universitária 

desses alunos, visando à permanência dos estudantes no ensino superior, desenvolveu-se a prática 

de extensão aqui descrita. A partir do Edital PIBIS de 2020, houve a articulação de dois projetos 

de extensão e pesquisa - um voltado para as questões educacionais (O ser e o fazer na 

Universidade) e outro para as migratórias (Movimentos Migratórios e Psicologia - MOVE). A 

atividade consistiu em desenvolver ações conjuntas com o foco na trajetória universitária, em 

especial, a garantia de condições de permanência, por meio da construção de reflexões críticas 

sobre as relações de inclusão/exclusão acadêmica dos estudantes na UFPR. O trabalho ocorreu 

por meio de um grupo coordenado por alunas de Psicologia da UFPR e composto por oito 

acadêmicos bolsistas PIBIS, alunos migrantes vindos do Haiti, Venezuela e Guiné-Bissau. O 

grupo foi realizado de forma remota e consistiu em encontros quinzenais. A partir de proposições 

dos próprios alunos, promoveram-se discussões sobre os temas: a sobrecarga da mulher, mãe, 

migrante e estudante; o acesso à informação sobre o funcionamento da universidade; a 

sensibilização dos atores e da instituição para a causa migratória; e a integração dos estudantes 

migrantes nos processos de estágios profissionais. Conclui-se que o processo de construção da 

autonomia universitária desses sujeitos, aliada às transformações institucionais que acolham a 

diversidade, são comdições fundameentais para trajetória acadêmica satisfatória para esses alunos 

e toda a comunidade a acadêmica. 
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STATSUP: AULAS DE REFORÇO PARA O PROCESSO SELETIVO ESTENDIDO 

(PSE) 
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Orientador(es): Fernando De Pol Mayer 
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Palavras-chave: Bacharelado, Estatística, Pse 

 

O ingresso de estudantes na Universidade Federal do Paraná (UFPR) acontece por meio do 

vestibular. No caso do bacharelado em Estatística, o vestibular conta com a terceira fase - 

denominada Processo Seletivo Estendido (PSE) - onde os candidatos cursam duas disciplinas que 

abordam conteúdos inéditos e densos, sendo elas: Fundamentos Básicos para Estatística e 

Estatística Descritiva e Inferencial Básica. Desde a implementação do PSE, não são preenchidas 

as 66 vagas disponíveis para o ingresso de estudantes no curso, ainda que a quantidade inicial de 

candidatos seja cerca de duas vezes superior ao número de vagas. Para ampliar o preenchimento 

dessas vagas e reduzir a evasão universitária, o PET Estatística ofereceu o projeto StatsUp, 

disponibilizando aulas de reforço e dicas de estudo. As atividades foram planejadas e ministradas 

por integrantes do próprio programa. As aulas foram previamente planejadas sob a orientação dos 

professores do PSE, servindo como um reforço do conteúdo e esclarecimento de dúvidas, com a 

intenção de proporcionar maior êxito dos alunos ingressantes nas provas da terceira fase do 

vestibular. Geralmente, as ações do StatsUp são realizadas na modalidade presencial, em horários 

alternativos aos das aulas. Contudo, devido à suspensão das aulas presenciais por conta da 

pandemia durante o ano de 2021, o PET Estatística produziu vídeos de reforço com os conteúdos 

das disciplinas citadas anteriormente, de acordo com a necessidade dos alunos. O material foi 

divulgado por meio das redes sociais do PET e disponibilizado no canal do YouTube 

(https://www.youtube.com/petestatisticaufpr). Mesmo de forma remota, houve uma boa adesão 

dos alunos do PSE, com uma grande quantidade de visualizações dos vídeos. Além disso, o PET 

Estatística recebeu vários comentários, feedbacks positivos e agradecimentos por parte dos alunos 

do PSE, por meio das redes sociais do PET. Espera-se que, com essa ação, ocorra um aumento na 

taxa de aprovação dos alunos do Processo Seletivo Estendido e diminuição da evasão nos anos 

seguintes do curso de Estatística da UFPR. 
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O PENSAMENTO COMPUTACIONAL COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO 

INTERDISCIPLINAR EM AULAS DE FÍSICA 

Nº: 202110683 

Autor(es): Jeremias Ferreira da Costa, Marina dos Santos Solheid 

Orientador(es): Gabriel Crestani De Souza, Sergio Camargo 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Jogos, Pensamento Computacional 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como um dos objetivos para o campo de 

matemática, ciências naturais e suas tecnologias o desenvolvimento do pensamento 

computacional. Porém, de acordo com a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) as 

metodologias e estratégias abordadas são obsoletas, pois, utilizam um paradigma de computação 

superado na construção didática. Sabendo disso, neste trabalho, desenvolvido na esfera da 

residencia pedagógia em Física, foi escolhida a plataforma code.org, na organização que pretende 

estimular a ciência da computação em escolas. Nessa plataforma foi escolhido o jogo “Festa da 

Dança - Continue Dançando”, pois, o grupo de estudantes já conhecia a plataforma. O objetivo 

dessa sequência didática é investigar quais aprendizagens disciplinares os estudantes da educação 

básica apropriaram ao trabalhar com o jogo festa da dança envolvendo o pensamento 

computacional. A sequência é constituída por cinco encontros de duas horas-aula, na qual será 

trabalhado em cada uma das etapas do jogo, tendo como foco o objetivo de cada fase. Além das 

etapas do jogo é pretendido discutir os aspectos culturais que definem alguns gêneros musicais 

presentes no jogo como a música latina, hip-hop e a influência LGBTQIA+ na música pop. Dentre 

os assuntos de matemática e física relevantes para a construção dos algoritmos estão a geometria, 

frações, cinemática, dinâmica, óptica e ondulatória, e sua relação com artes visuais e música. No 

fim, será construído uma análise de partes dos códigos para avaliar o aprendizado, além da 

observação participante durante as aulas. Até o momento ocorreu o primeiro encontro com três 

turmas, duas de nono ano e uma de terceiro ano de informática, com parte dos alunos presentes 

na escola e os demais de forma remota por conta dos protocolos de segurança da pandemia de 

Covid-19. 
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LABORATÓRIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO DE COMPUTAÇÃO 

Nº: 202110684 

Autor(es): Alex Alves Soares, Alex Sandro Hungaro, Luan Felipe Umeres, Midia de Souza 

Silva, Nayara de Souza Brito 

Orientador(es): Paola Cavalheiro Ponciano 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Ensino De Computação, Formação De Professores Para Uso De Tecnologias, 

Tecnologias Digitais Na Educação 

 

O "Programa de Voluntariado Acadêmico - Ensino de Computação" foi criado para contribuir na 

pesquisa para a ressignificação do ensino nesta área e consolidação do laboratório de práticas - 

Colab Maker. Estão envolvidos 5 estudantes de graduação da UFPR Setor Palotina que em 

colaboração com professores do curso de Licenciatura em Computação, auxiliam na coleta e 

análise de dados da pesquisa intitulada "Ressignificações do Ensino de Computação com 

Produção e Utilização de Recursos Educacionais Abertos (REA)". Os estudos são norteadores 

para atividades de desenvolvimento de objetos educacionais do tipo  REA que envolvam jogos 

eletrônicos e gamificação na educação, automação e robótica educacional usando pensamento 

computacional e relação teoria e prática do ensino de computação. Os estudantes colaboram nas 

atividades práticas, realizando experimentos e auxiliando na produção  dos materiais didáticos de 

oficinas voltadas  para a comunidade acadêmica interna e público externo Também participam de 

grupo de estudos, seminários, eventos, simpósios, congressos, bem como nos demais espaços  de 

divulgação de ciência e tecnologia. Das atividades desempenhadas destacam-se: a) oficinas online 

de desenvolvimento de jogos eletrônicos para a educação usando Unity, Blender e Godot -  b) 

web conferência de ensino de computação - c) colaboração nos projetos de extensão Bit Papo e 

Rocket Girls Meninas nas Ciências, - d) desenvolvimento de pesquisa  qualitativa (em andamento) 

para conhecer demandas de formação de professores para uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação e de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem no ensino remoto. 

As atividades tem sido fundamentais para a formação profissional e pessoal dos estudantes bem 

como da inserção dos mesmos no contexto da produção e divulgação científica na área de ensino 

de computação já que encontram-se em contato direto com as temáticas e a realidade da futura 

profissão. 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Bilingue, Letras Libras, Site Bilíngue 

 

Um site é uma das principais formas de estabelecer contato, procurar informações sobre 

determinado nicho e o principal canal de busca que uma pessoa usa quando está curiosa sobre 

determinado assunto. Um site que disponibiliza poucos recursos, mal organizado e que dificulta 

a localização das informações, com certeza, será riscado da lista de pesquisa dos internautas. Por 

isso, o objetivo do plano de trabalho dos autores é propor uma reconfiguração no site de Letras 

Libras da Universidade Federal do Paraná, que funciona como meio institucional de comunicação 

com a comunidade interna e externa à Universidade. Por se tratar de uma plataforma oficial do 

curso, faz-se necessária a adequação sobretudo para usuários da Língua Brasileira de Sinais, pois 

os conteúdos relativos ao universo acadêmico em sua maioria estão dispostos apenas em formato 

texto (Português) e, ao fazer uso de estratégias mais visuais - como por exemplo, vídeos em Libras 

-  proporcionará  informações em um ambiente  mais acessível para a comunidade surda. Com 

estas perspectivas em mente, propõe-se criar um site que comporte as necessidades visual-

linguísticas para comunicação com todos os públicos envolvidos, de forma a tornar mais 

interativo e atrativo o seu uso na busca de informações disponibilizadas pela secretaria e 

coordenação do curso de Letras Libras da UFPR. Ao utilizar vídeos e até mesmo GIFs com sinais 

que orientem e esclareçam as informações, transformaremos o atual site em um site bilíngue e 

pautado na visualidade. Para a realização do site no formato bilíngue, realizamos 1) levantamento 

de sugestões junto a comunidade acadêmica através de pesquisa de opinião, 2) usamos as 

sugestões para a criação de um roteiro de conteúdo e informações que devem constar no site, 3) 

criamos um cronograma com o desenvolvimento de cada etapa, 4) criamos um rascunho para a 

estrutura e layout do site com base nas informações coletadas anteriormente somadas à uma 

prospecção em diversos sites que utilizam o recurso bilíngue para comunicação e 5) nos reunimos 

semanalmente com o responsável técnico em Edição de vídeo/imagem, técnico de 

desenvolvimento do site, coordenação e bolsistas. Tais metodologias possibilitaram a análise de 

estratégias e ferramentas dispostas para a efetivação do site bilíngue. A expectativa é que toda a 

comunidade surda tenha acesso às informações relativas ao Curso de Licenciatura em Letras 

Libras da Universidade Federal do Paraná e que possam encontrar no site uma comunicação 

voltada para todos, principalmente para usuários das línguas de sinais. 
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A UNIVERSIDADE COMO TERRITÓRIO INDÍGENA: EXPERIÊNCIAS DO 

COLETIVO ECOLOGIA DE SABERES SOBRE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E 

PERMANÊNCIA DOS POVOS INDÍGENAS 

Nº: 202110687 

Autor(es): Camila dos Santos da Silva, Caroline Ribeiro, Flavia Rossato, Larissa Maciel Braz, 

Leonardo Geovani dos Santos, Micael Eliabe Severino 

Orientador(es): Carina Catiana Foppa 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Diálogo De Saberes, Educação Básica, Vestibular Indígena 

 

O projeto Ecologia de Saberes com Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná tem 

aproximação com três territórios indígenas no Paraná que possuem Escola Indígena até o Ensino 

Fundamental, impondo deslocamento forçado dos jovens para espaços escolares fora dos 

territórios no Ensino Médio, com estrutura curricular que não dialoga com seus conhecimentos, 

língua e cultura, resultando em frustração por parte dos estudantes e na descontinuidade do 

processo formativo na educação básica, o que afeta diretamente o acesso e a presença dos povos 

indígenas na universidade. Desde 2001, o Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná oferta vagas 

suplementares nas universidades estaduais paranaenses e, desde 2004, na UFPR, em formato e 

número de vagas que se alteram ao longo do tempo. Na 20a edição, em 2021, se inscreveram 

cerca de 550 estudantes para 6 vagas em cada universidade estadual e 10 na UFPR. O projeto, a 

partir das demandas vivenciadas com a comunidade escolar, auxiliou os candidatos para o referido 

vestibular. Em diálogo permanente, o coletivo escutou os estudantes, identificando as principais 

dificuldades que enfrentam nas fases que antecedem o processo, como procedimentos para as 

inscrições, agravadas pelo limitado acesso à internet e computadores na pandemia, interpretação 

de editais, apoio para comunicação sobre os deslocamentos e hospedagem e demais 

procedimentos nos dias de prova. A permanência dos estudantes indígenas constitui-se também 

em etapa com muitos desafios: dificuldades no acesso a orientações sobre as políticas 

institucionais e burocracias em relação ao auxílio financeiro, falta de acompanhamento 

pedagógico e social, barreiras linguísticas e falta de preparo do corpo docente de diferentes cursos 

que recepcionam os estudantes. As condições materiais, como moradia, alimentação e materiais 

didáticos, também são limitadores. Neste contexto, o coletivo criou espaços para tensionar os 

processos históricos de marginalização dos saberes dos povos tradicionais a partir do 

protagonismo dos estudantes e lideranças indígenas com a realização de Rodas de Diálogo, cursos 

de extensão, participação em disciplinas dos cursos de licenciatura e apoio nas pautas e lutas dos 

estudantes indígenas e seus territórios, entendendo que elas interferem e são fundamentais para 

pensar o acesso e permanência. As ações descritas entrelaçam a educação básica no contexto das 

escolas indígenas e não indígenas ao acesso e permanência à universidade e permitiram a co-

construção de estratégias e aprendizados no contexto da extensão, ensino e pesquisa na 

universidade. 
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A PRÁTICA DE ENSINO DE POLONÊS NOS TEMPOS DA PANDEMIA DE COVID-

19 

Nº: 202110688 

Autor(es): Claudia Litwin Kazubek, Fabiana Gramonski, Graciela Poplawski, Hellen Christina 

Goncalves, Viviann Chrystini Andrade 

Orientador(es): Aleksandra Marcela Piasecka Till, Michalina Knys 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: LICENCIAR - PROGRAMA QUE CONGREGA PROJETOS DOS 

DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Palavras-chave: Cultura Polonesa, Interculturalidade, Língua Polonesa 

 

O ensino de polonês nas escolas públicas de Curitiba, em cooperação com a Secretaria Municipal 

da Educação, foi incluído nas escolas no “Programa Licenciar UFPR” em 2011, com o espanhol, 

francês e italiano, os idiomas compatíveis com o contexto cultural local. A nossa metrópole, de 

maior população de origem polonesa no Brasil, é um lugar perfeito para um programa de ensino 

de língua e cultura polonesas, atendendo a demanda do aluno brasileiro médio, 

independentemente das origens étnicas, de deparar-se com plurilinguismo. Em 2021, o projeto 

enfrenta a realidade da pandemia de Covid-19, a qual modifica comportamentos sociais, entre os 

quais os processos educacionais, impondo uma exigência de se repensar as práticas pedagógicas. 

Deste modo, considerando os objetivos de proporcionar às estudantes-bolsistas e voluntárias a 

oportunidade de participar em uma primeira experiência docente ao elaborar e ministrar cursos 

alternativos de polonês nas escolas de ensino fundamental, assim como de ponderar sobre a 

construção da sua identidade profissional e a interação entre teoria e prática de ensino de línguas 

estrangeiras (LE), foi necessário modificar os trabalhos do nosso grupo. Com grande 

probabilidade do ensino remoto, concentramos a atenção nas leituras teóricas de metodologia de 

ensino de LE, que possam ajudar a entender melhor as condições favoráveis à aprendizagem 

nessas condições. Nos encontros semanais síncronos, estamos discutindo os textos e elaborando 

as atividades, a partir de tais textos de cultura como lendas, canções, contos e outros gêneros 

textuais, para realizar um trabalho transversal de gramática junto ao léxico, o resultado do qual 

será o desenvolvimento de competências comunicativas básicas em polonês (e.g., cumprimentar, 

apresentar-se e a sua família, falar das suas preferências, perguntar e dar direções etc.)  e a 

competência intercultural do nosso futuro público-alvo. Para obtê-lo, as tarefas didáticas, 

sustentadas pela teoria de Vygotsky, entre outras, centradas no aprendiz, incluem vários 

elementos lúdicos, tais como jogos, vídeos ou apresentações teatrais. Aqui compartilharemos 

algumas atividades concretas de leitura e orais, que, esperamos, agradarão subsequentemente 

aprendizes de três escolas públicas, que mostraram interesse em estudar polonês, o que cria uma 

oportunidade de introdução de uma outra língua e cultura –diferentes do inglês, obrigatório no 

currículo— ao ensino padrão, enriquecendo a sala de aula com os conhecimentos de outras 

realidades e almejando a amplificação do respeito e da tolerância frente à diferença. 
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MIGRAÇÃO E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 

Nº: 202110689 

Autor(es): Chrismene Toussaint, Herby Morency, Josmilan Maria Bates de Benzalez, Junior 

Henri, Kettia Claude Marseille, Robenson Saint Amour 

Orientador(es): Elaine Cristina Schmitt Ragnini, Samantha De Toledo Martins Boehs, Simone 

Cristina Ramos 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Migração, Permanência Estudantil, Pibis 

 

Os deslocamentos territorias são uma constante na historia humana,definindo novos arranjos 

geopoliticos e sociais ao longo do globo terrestre.Na última decada.os fluxos migratórios para o 

Brasil se intensificaram,motivados por acordos internacionais dos quais o pais é signatário e pelo 

deslocamento sul-sul no globo terrestre.Um aspecto fundamental para o acolhimento dessas 

populações asociedade Brasileira é o ingresso na universidade.Desde 2013,a UFPR constroi 

politicas de acolhimento,inclusão e permanencia para os migrantes humanitarios e refugiados na 

instituição.A partir das especificadades da experiencia academica desse grupo,evidenciadas pelos 

primeiros estudantes ingressos na UFPR,algumas dificuldades são localizadas,como :a barreira 

linguistica;as diferencias culturais que perpassam os desencontros com o funcioamento na 

universidade;e as dificuldades de permanencia universitaria decorrente de um processo 

multidimensional.No intuito de construir ações de acompanhamento da trajetoria universitaria 

desses alunos,visando a permanência dos estudantes no ensino superior,desenvolveu-se a pratica 

de extensão aqui descrita.A partir do edital PIBIS 2020,houve articulação de dois projetos de 

extensão e pesquisa- um voltado para as questões educacionais e outro para as 

migratórias(Movimentos Migratórios e Psicologia -MOVE).A atividade consistiu em desenvolver 

ações conjuntas com o foco na trajetória universitária.em especial,a garantia de condiçoes de 

permanência,por meio da construção de reflexões críticas sobre as relações de inclusão/exclusaõ 

acadêmica dos estudantes na UFPR.O trabalho ocorreu por meio de um grupo coordenado por 

alunos migrantes vindos do Haiti,Venezuela e Guine-Bisseau.O grupo foi realizado  de forma 

remota e consistiu em encontros quinzenais.A partir de proposições dos próprios 

alunos,promoveram-se discussões sobre os temas: a sobrecarga da mulher,mãe,migrantes e 

estudante;o acesso a informação sobre o funcionamento da universidade;a sensibilização dos 

atores e da instituição para a causa migratoria;e a integração dos estudantes migrantes nos 

processos de estagios profissionais.Conclui-se que o processo de construção da autonomia 

universitaria desses sujeitos,aliada as transformações institucionais que acolham a 

diversidade,são condições fundamentais para uma trajetoria academica satisfatória para esses 

alunos e toda a comunidadeacademica. 
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Os deslocamentos territoriais são uma constante na história humana, definindo novos arranjos 

geopolíticos e sociais ao longo do globo terrestre. Na última década, os fluxos migratórios para o 

Brasil se intensificaram, motivados por acordos internacionais dos quais o país é signatário e pelo 

deslocamento sul-sul no globo terrestre. Um aspecto fundamental para o acolhimento dessas 

populações à sociedade brasileira é o ingresso na universidade. Desde 2013, a UFPR constrói 

políticas de acolhimento, inclusão e permanência para migrantes humanitários e refugiados na 

instituição. A partir das especificidades da experiência acadêmica desse grupo, evidenciadas pelos 

primeiros estudantes ingressos na UFPR, algumas dificuldades são localizadas, como: a barreira 

linguística; as diferenças culturais que perpassam os desencontros com o funcionamento na 

universidade; e as dificuldades de permanência universitária decorrente de um processo 

multidimensional. No intuito de construir ações de acompanhamento da trajetória universitária 

desses alunos, visando à permanência dos estudantes no ensino superior, desenvolveu-se a prática 

de extensão aqui descrita. A partir do Edital PIBIS de 2020, houve a articulação de dois projetos 

de extensão e pesquisa - um voltado para as questões educacionais (O ser e o fazer na 

Universidade) e outro para as migratórias (Movimentos Migratórios e Psicologia - MOVE). A 

atividade consistiu em desenvolver ações conjuntas com o foco na trajetória universitária, em 

especial, a garantia de condições de permanência, por meio da construção de reflexões críticas 

sobre as relações de inclusão/exclusão acadêmica dos estudantes na UFPR. O trabalho ocorreu 

por meio de um grupo coordenado por alunas de Psicologia da UFPR e composto por oito 

acadêmicos bolsistas PIBIS, alunos migrantes vindos do Haiti, Venezuela e Guiné-Bissau. O 

grupo foi realizado de forma remota e consistiu em encontros quinzenais. A partir de proposições 

dos próprios alunos, promoveram-se discussões sobre os temas: a sobrecarga da mulher, mãe, 

migrante e estudante; o acesso à informação sobre o funcionamento da universidade; a 

sensibilização dos atores e da instituição para a causa migratória; e a integração dos estudantes 

migrantes nos processos de estágios profissionais. Conclui-se que o processo de construção da 

autonomia universitária desses sujeitos, aliada às transformações institucionais que acolham a 

diversidade, são condições fundamentais para uma trajetória acadêmica satisfatória para esses 

alunos e toda a comunidade acadêmica. 
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O projeto de extensão Literaturas no Ensino de Francês Língua Estrangeira (LIFLE) teve duração 

de 4 anos, com início em 2017 e término em 2021. Durante esse período, o projeto desenvolveu 

diversas atividades com o intuito de fortalecer momentos de encontro, reflexão e troca de 

experiência na área de língua francesa, expandindo o alcance do panorama literário e 

contemplando ainda sua dimensão aplicada. As atividades tiveram por foco a interação entre as 

áreas de literatura e de didática do ensino de línguas estrangeiras, mas outras áreas também foram 

contempladas, como o cinema, a linguística aplicada, as artes cênicas e musicais. Uma das 

realizações que nasceu desse projeto de extensão foi a Semana da Expressão Francesa da UFPR, 

realizada anualmente desde 2017. Trata-se de um evento que promove conferências, oficinas e 

mesas-redondas relacionadas à língua, às expressões literárias e artísticas, bem como ao ensino 

da língua francesa. No ano de 2020, devido à pandemia causada pela Covid-19, o evento teve que 

se adaptar e foi realizado, pela primeira vez, de modo online. O objetivo desta comunicação é, 

portanto, apresentar o processo de organização e de realização da IV Semana da Expressão 

Francesa da UFPR, que envolveu estudantes da graduação e da pós-graduação. Eles estiveram 

implicados na criação de banners de divulgação, no estabelecimento de contato por e-mail com 

os convidados, na manipulação das plataformas digitais e também desenvolveram atividades 

como palestrantes. Enfim, o projeto contribuiu para a formação dos acadêmicos de Letras, 

favorecendo a reflexão sobre as relações entre ensino e tecnologias, levando-os a um contato com 

a comunidade extrauniversitária, mesmo durante a pandemia. Como resultado, a Semana da 

Expressão Francesa pôde alcançar, em 2020, um público bastante amplo, contando com 

participantes de outros estados e mesmo do exterior do Brasil. As atividades foram transmitidas 

de forma síncrona e algumas estão disponíveis para consulta no canal criado especificamente para 

o evento. 
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A educação inclusiva é um movimento que introduziu intensas mudanças na discussão 

pedagógica relativa aos locais de atendimento educativo e às propostas de intervenção para 

pessoas com deficiência. Nas pesquisas realizadas há, pelo menos, vinte anos, estudos e 

proposições voltam seu olhar para a potencialização da escola comum inclusiva (MEC, 2010) 

tanto em termos conceituais quanto nos dispositivos legais e normativos das duas últimas décadas, 

no cenário da educação brasileira. Nesse sentido, a educação inclusiva transforma a educação 

especial (BAPTISTA, 2002) e as escolas são desafiadas a desenvolver um ensino de qualidade 

para TODOS e TODAS, exigindo que a acessibilidade seja a principal característica dos 

ambientes e salas de aula. Os professores também são desafiados a revisar suas práticas 

pedagógicas, primando por planejamentos flexíveis que atendam às diferenças e insira o aluno no 

mundo social, cultural e científico de acordo com o compromisso da escola (BAPTISTA, 2006) 

e da disciplina. Nesse caso de estudo, a Educação Física explora as temáticas da cultura corporal 

para desenvolver aspectos físicos, psíquicos e cognitivo além de auxiliar a escola com seu maior 

objetivo: o processo de ensino-aprendizagem. O foco principal desse trabalho foi construir 

artefato teórico-didático-metodológico que auxilie o profissional de educação Física no processo 

de ensino para sujeitos surdos. Como objetivos específicos: a) Aprofundar conhecimentos 

teóricos, por meio de pesquisas em fontes impressas e digitais (periódicos, bases de pesquisa, 

livros, anais de eventos científicos, teses e dissertações, dentre outros) nacionais e internacionais, 

sobre: educação física adaptada; acessibilidade pedagógica; barreiras à aprendizagem e à 

participação; flexibilizações curriculares; metodologias de ensino; e tecnologia assistiva (recursos 

para acessibilidade). b) Construir um portfólio de estratégias de “atividades pedagógicas 

acessíveis” para o processo de ensino de sujeitos surdos. A metodologia utilizada foi de natureza 

qualitativa e bibliográfica. Resultados encontrados: a partir dos estudos revisados, nota-se que 

nem sempre as metodologias de Educação Física são adaptadas para alunos surdos. Utiliza-se de 

recursos visuais e em alguns casos a LIBRAS como forma de gerar acesso ao conteúdo e 

habilidades a serem desenvolvidas. Com isso, nos deparamos com a ausência de materiais que 

pudessem subsidiar o desenvolvimento de um portifólio com propostas de atividades e métodos 

voltado a alunos surdos. 
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Durante a experiência de monitoria digital no módulo “Comunicação com Comunidades do 

Campo”, tive a oportunidade de desenvolver habilidades teóricas e práticas com as/os sujeitos e 

comunidades do campo tendo o suporte das metodologias participativas, as trocas de experiências 

e vivências agroecológicas. O objetivo do presente resumo consiste em sistematizar e socializar 

a experiência e processos educadores que a monitoria digital proporcionou. Apesar de todos os 

desafios do ensino remoto e das dificuldades decorrentes da pandemia de covid-19 na vida de 

todos, conseguimos nos aproximar de pesquisadores, professores, agricultores e companheiros de 

várias regiões do país e realizar trocas memoráveis, que exigiriam maiores esforços em períodos 

de encontros presenciais. Realizamos atividades de sistematização, trazendo a importância da 

memória e a relevância de podermos revisitar os conteúdos. Participando dos encontros, pude 

perceber a relevância de mesmo distantes nos mantermos conectados nos reconhecendo e 

apoiando, e como o contato e a interação faz falta no cotidiano dos discentes e docentes. 

Desenvolvi habilidades de construção de cartazes para divulgação de alguns encontros, dialoguei 

com os participantes do módulo, partilhei experiências durante as aulas síncronas, enviei por e-

mail e publiquei os lembretes dos compromissos assíncronos e realizei sistematizações artísticas 

de algumas aulas. Todas as atividades apontadas contribuem de uma forma transformadora na 

minha formação e para minha futura atuação profissional. Ter a oportunidade de trabalhar e 

propor juntamente com o professor Paulo Lopes também me trouxe diversos aprendizados que 

levarei durante minha caminhada agroecológica, política, ética e humana. Concluo que foi uma 

incrível troca de saberes esse período, apesar de todos os desafios do momento atual, conseguimos 

lidar com sensibilidade com os processos e particularidades de cada ser, construindo muito mais 

que conceitos e princípios teóricos, mas aprofundando e praticando nossa capacidade de empatia, 

amorosidade, comunicação e escuta atenta. 
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A migração é um fenômeno que faz parte da história da humanidade, enriquecendo e ajudando a 

construir a sociedade com novas dimensões e aspectos culturais, sociais e humanos. Com a 

ampliação do fluxo migratório nos últimos anos, e com a ampliação no âmbito do comércio 

internacional, a reflexão sobre essas dinâmicas se faz necessária em diversos aspectos: políticos, 

econômicos, educacionais, linguísticos, entre outros. A presente pesquisa, dentro da área da 

linguística aplicada ao ensino de línguas, teve por objetivo propor uma unidade didática de nível 

básico para o ensino do crioulo haitiano como língua estrangeira para o público lusófono e, 

principalmente, o público brasileiro. Trata-se de um trabalho de caráter bibliográfico que se 

apoiou na leitura de documentos teóricos sobre o ensino de línguas e também na leitura e seleção 

de material autêntico em língua crioula haitiana para a elaboração da unidade didática. O trabalho 

está organizado em três partes: na primeira, faz-se uma apresentação do Haiti, abordando aspectos 

históricos, geográficos e políticos, bem como uma introdução à língua crioula haitiana: sua 

formação e características. Na segunda parte, coloca-se em evidência a reflexão sobre a didática 

de ensino de línguas estrangeiras, com destaque para os conceitos trazidos pela abordagem 

comunicativa, tendo-se como referencial teórico as obras de Vilson Leffa (2016), de Pierre 

Martinez (2016), assim como sobre a noção de intercompreensão trazida por Escudé & Calvo del 

Olmo (2019). Na terceira e última parte, apresentamos o desenvolvimento do plano de aula e a 

unidade didática elaborada. Como resultado dessa pesquisa, obtivemos uma unidade didática de 

nível básico voltada para o ensino do crioulo haitiano como língua estrangeira para um público 

de estudantes brasileiros jovens e adultos. Essa unidade didática, de duração de duas horas, propõe 

atividades práticas para a sala de aula, trazendo reflexões sobre as famílias linguísticas e a 

proximidade do português com o crioulo haitiano, dentro do objetivo de sensibilizar os aprendizes 

à língua crioula e à cultura haitiana. 
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Deixei meu país para me refugiar em outro território, um movimento constante na história da 

humanidade, isso define um novo arranjo geopolítico e sociais ao longo do globo terrestre. Na 

última década, os fluxos migratórios para o Brasil se intensificaram, o principal fator que 

impulsionou as migrações foi o econômico. Em diversos momentos da história do país, 

determinadas atividades econômicas expandiram, atraindo um grande fluxo de pessoas à procura 

de emprego ou da melhoria de seu nível de vida. Um aspecto fundamental para o acolhimento 

dessas populações à sociedade brasileira é o ingresso na universidade. Desde 2013, refugiados, 

migrantes e apátridas de diversos países têm encontrado na Universidade Federal do Paraná o 

acolhimento e o apoio de que precisam para reconstruir suas histórias no Brasil. O desafio desses 

estudantes na Universidade perpassa a permanência, as barreiras linguísticas, as diferenças 

culturais evidenciadas nos desencontros com o funcionamento na universidade. No intuito de 

construir ações de acompanhamento da trajetória universitária desses alunos, visando à 

permanência dos estudantes no ensino superior, desenvolveu-se a prática de extensão aqui 

descrita. A atividade consistiu em desenvolver ações conjuntas com o foco na trajetória 

universitária, em especial, a garantia de condições de permanência, por meio da construção de 

reflexões críticas sobre as relações de inclusão/exclusão acadêmica dos estudantes na UFPR. O 

trabalho ocorreu por meio de um grupo coordenado por alunas de Psicologia da UFPR e composto 

por oito acadêmicos bolsistas PIBIS, alunos migrantes vindos do Haiti, Venezuela e Guiné-

Bissau. O grupo foi realizado de forma remota e consistiu em encontros quinzenais. A partir de 

proposições dos próprios alunos, promoveram-se discussões sobre os temas: a sobrecarga da 

mulher, mãe, migrante e estudante; o acesso à informação sobre o funcionamento da universidade; 

a sensibilização dos atores e da instituição para a causa migratória; e a integração dos estudantes 

migrantes nos processos de estágios profissionais. Em suma, a vida de um estudante estrangeiro 

no Brasil pode ser considerada um grande desafio por sua origem, sua raça, uma realidade a qual 

ele tem que enfrentar todos os dias. Conclui-se que o processo de construção da autonomia de 

permanência universitária desses sujeitos, são condições fundamentais para uma trajetória 

acadêmica satisfatória para esses alunos e toda a comunidade acadêmica. 
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O projeto de extensão “Línguas em Diálogo” teve início em maio de 2019 com os objetivos 

principais de 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. Em razão da 

pandemia causada pelo vírus SARS-CoV2, desde o início do ano passado os esforços foram 

direcionados à concepção, elaboração e manutenção do sítio eletrônico do projeto e à elaboração 

e pilotagem de intervenções remotas com alunos de escolas. Para divulgação pelo sítio, 

produziram-se mais de trinta textos curtos com o objetivo de divulgar o conhecimento referente 

à diversidade linguística no Brasil e no mundo para um público mais amplo. Desde novembro de 

2020, a equipe do projeto, composta por docentes e por estudantes bolsistas, voluntários e 

voluntárias, tem realizado intervenções remotas regulares numa turma de alunos e alunas de altas 

habilidades de 12-14 anos do Colégio Estadual Dep. Arnaldo Faivro Busato, em Pinhais, PR. As 

intervenções consistiram em aulas e em curtas apresentações referentes a línguas variadas, como 

também a curiosidades linguísticas e culturais. Os alunos e as alunas tiveram oportunidade de se 

familiarizar com a língua polonesa e com o esperanto, conheceram alguns aspectos histórico-

culturais associados a essas línguas e tiveram contato com a Língua Geral, o grego antigo, o 

havaiano, o macedônio, o alemão, variedades da língua inglesa, entre outros. Em 2020 fomos 

coorganizadores do evento internacional virtual “Esperanto e Interlinguística nas Universidades”. 

As limitações da pandemia, paradoxalmente, propiciaram a cooperação remota com o projeto de 

extensão “Línguas da USP, Línguas na USP”. Essa cooperação redundou em uma capacitação 

interna para os dois projetos sobre esperanto, cultura esperantista e ensino da língua e também em 

nossa participação como ministrantes em seis palestras virtuais sobre polonês, esperanto e 

havaiano. Desde o lançamento, o projeto atingiu direta ou indiretamente um público estimado em 

mais de 4.500 pessoas e manteve nos últimos dez meses atuação constante numa instituição de 

ensino. Dessa forma, grande parte dos objetivos foi atingida, a equipe teve sucesso em se adaptar 

à realidade imposta pela pandemia e relevantes e promissoras parcerias foram estabelecidas. 
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Este projeto de extensão tem por objetivo propor diferentes formas de encaminhar o processo de 

ensino-aprendizagem da disciplina de Matemática em ambientes não formais, através do uso de 

softwares que incentivam a prática e o aprimoramento dos conceitos matemáticos. O trabalho está 

sendo conduzido por meio de revisão bibliográfica em revistas da Área de Ensino de Ciências e 

Educação Matemática sobre o uso de software matemático referente à educação não formal. Até 

o momento, dentre os principais programas possíveis de uso, o geogebra se sobressaiu, devido à 

pesquisa bibliográfica realizada, notou-se que este software possui pouca dificuldade em seu 

manuseio entre jovens e apresenta informações claras e demonstrativas, como por exemplo, 

gráficos de funções. Foi realizado um levantamento de artigos e revistas nacionais, com foco em 

métodos de educação não formal junto ao uso do software selecionado, analisando-os em 

conjunto, se estabeleceu uma relação de como implementar a melhor didática não formal junto ao 

programa matemático escolhido. Este projeto busca apresentar uma forma alternativa e imersiva 

de ensino no qual os alunos compreendem o conteúdo de forma mais palpável e detalhada, assim, 

com seu uso, podemos esperar um aluno mais interessado na disciplina, sendo até mais presente 

e compreendendo melhor as aulas do seu cotidiano. Vale mencionar as relações construídas entre 

professor-aluno e a sociedade junto a Universidade que possibilitam o avanço constante das 

metodologias de ensino. É esperado que esta iniciativa possa auxiliar a comunidade em sua 

relação com a matemática, melhorar a relação do aluno com o ensino encorajando-o a buscar 

novas formas de aprendizado além de aumentar as opções de metodologia de ensino não formal 

nas escolas tanto em maatemática quanto nas demais disciplinas do ensino básico. 
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DIÁLOGOS FORMATIVOS: ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA COM A 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 
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Autor(es): Elza de Fatima Dissenha Costa, Karolayne Sabino de Andrade, Rafael Douglas 

Cavalheiro 

Orientador(es): Maria Aparecida Zanetti 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Diálogo De Saberes, Educação Popular, População Em Situação De Rua 

 

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. 

Segundo o Relatório do I Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua, realizado em 

2006, a população em situação de rua é um grupo populacional heterogêneo, composto por 

pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, 

vínculos interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, sendo 

compelidos a utilizarem a rua como espaço de moradia e sustento, por contingência temporária 

ou de forma permanente. Como principais ações do 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, com diálogos 

especialmente com autores como Paulo Freire e Igor Martins Medeiros Robaína para, 

concomitantemente, construir um processo dialogado com a população em situação de rua, a partir 

de atividades pedagógicas pactuadas com esse coletivo. Além disso, o Projeto fez, a partir da 

presença de voluntários, uma aproximação com o Programa Marmitas da Terra, desenvolvido 

pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, que distribui marmitas para a população 

em situação de rua, na área central de Curitiba. Nesse processo formativo do Projeto o diálogo é 

essencial, 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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PRESENÇA AFRO-BRASILEIRA NO SETOR TECNOLÓGICO E EXATAS DA UFPR: 

POLÍTICAS AFIRMATIVAS, AFROCENTRICIDADE E QUESTÕES DE GÊNERO E 

RAÇA. 

Nº: 202110714 

Autor(es): Ana Lia Rodrigues da Silva, Watena Ferreira N Tchala 

Orientador(es): Ramon Sigifredo Cortes Paredes 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Ensino Superior, Inserção Racial, Negritude 

 

Este trabalho tem por objetivo, revisar bibliograficamente a inserção dos alunos negros na UFPR 

no setor de exatas e de tecnologia. Nesta etapa da pesquisa, é através de teses e artigos, que 

pretendemos acompanhar a inserção, permanência e desenvolvimento acadêmico desses alunos, 

uma vez que, historicamente, sabemos que que a educação é um acesso negado a essas pessoas, 

e quando lhes é concedida, gradualmente, assistimos ao sucateamento da educação pública 

oferecida até que elas tenham oportunidade, mas que já não tenha qualidade como no princípio 

quando da falta de acesso. Na tentativa de situar o trabalho historicamente, teremos um breve 

relato sobre escravização, criação de escola noturna. E falaremos sobre o momento político em 

que foram criadas as políticas de cotas, a visão dos alunos e dos professores diante dessa situação. 

Inevitavelmente falaremos sobre o racismo e sobre política de cotas raciais especialmente na 

UFPR. A intensão deste trabalho, é elucidar, em um primeiro momento a partir de revisões 

bibliográficas, a situação do aluno cotista, seu desempenho acadêmico e sua inserção no setor de 

tecnologia e exatas da UFPR. Afinal de contas, é fundamental saber o perfil desses alunos 

atualmente em um espaço tão plural e dinâmico quanto pode ser uma universidade. Para 

acompanhar esses alunos e saber um pouco mais de sua realidade, nesse momento, foi necessário 

conhecer a visão de professores e técnicos e seu posicionamento quanto a política de cotas, dessa 

forma, o olhar para a universidade torna-se mais amplo. Entender o posicionamento do governo 

e de autoridades de dentro e de fora da universidade é de fundamental importância, assim como 

o momento político em que a universidade atravessou no período em que as cotas foram adotadas 

pela UFPR, bem como a criação de políticas assistencialistas para redução das diferenças 

econômicas entre alunos cotistas e não cotistas. 
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“REALIZAÇÃO DE EVENTOS” – COMISSÃO DE EVENTOS PET-FILOSOFIA UFPR 

Nº: 202110723 

Autor(es): Amanda Barbosa Soczek, Antonio Edmilson Paschoal, Bruna Rafaelli de Paula 

Costa, Camilo Fonseca Rodrigues, Gabriel Parolim Tozetto 

Orientador(es): Leandro Neves Cardim 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Eventos, Formação, Organização 

 

Tomando como princípios orientadores das atividades desenvolvidas pelo PET-Filosofia UFPR a 

publicidade das discussões, assim como a facilitação de acesso aos conteúdos e pesquisas, a 

Comissão de Eventos do PET-Filosofia desenvolve três tipos de atividades: (i) as aulas de 

filosofia para o vestibular, (ii) a realização de palestras, debates ou minicursos e (iii) a organização 

e efetivação da Semana Acadêmica de Filosofia da UFPR. No que se refere às aulas para o 

vestibular, elas são totalmente preparadas e disponibilizadas pelos próprios petianos, apoiando-

se em métodos pedagógicos de leitura e explicação de texto específicos da filosofia; seu público 

alvo são os alunos de Ensino Médio interessados em prestar o vestibular da UFPR. Ademais, com 

a realização de palestras, minicursos ou debates, objetiva-se conectar os conteúdos discutidos nos 

seminários coletivos (também públicos, com temáticas anuais; no presente caso: “Psicanálise e 

Filosofia”) com o público interessado, seja ele universitário ou não. Por fim, a Semana Acadêmica 

de Filosofia da UFPR, que em 2021 encontra-se em sua 13ª edição com o tema ‘Política, desejo 

e vida’, propõe-se a ser o espaço central de divulgação de pesquisa dos estudantes da graduação 

e da pós-graduação do curso de Filosofia da UFPR, contando também com a presença de 

pesquisadores oriundos do Brasil inteiro. A Comissão de Eventos responsabiliza-se por todas as 

etapas da organização desta Semana: da divulgação do edital de chamamento à organização das 

mesas de comunicação, assim como a aprovação dos resumos e emissão de certificados, sem 

deixar de lado a organização de conferências ou debates com professores e professoras de 

destaque nas suas áreas. Evidentemente, todas estas atividades foram realizadas, em razão da 

pandemia da COVID-19, de forma remota, fato que exigiu dos organizadores um aprendizado e 

precauções adicionais, específicas da modalidade virtual de comunicação. Assim, pretendemos, 

nessa apresentação, expor as linhas gerais de realização destas atividades, ressaltando também os 

resultados com elas alcançados pela Comissão de Eventos do PET-Filosofia UFPR. 
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CURSO ON-LINE DE COREL DRAW DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19 

Nº: 202110724 
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Orientador(es): Fabio Braz Machado 

Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Geoeducação, Geoensino, Mapas Geológicos 

 

O ano de 2020 foi um período especialmente atípico não só para o curso de Geologia da UFPR 

como para todos os demais cursos do campus, as aulas foram canceladas, sem prazo para retorno, 

não foram permitidas entradas em sala de aula e laboratório. Os trabalhos de campo foram 

cancelados Foi obrigado a operar de modo forma on-line num curso com mais de 50%, em média, 

de trabalhos de campo impossibilitados. Neste sentido, com o objetivo único e manter os 

estudantes ocupados e evitar a evasão descontrolada, por meio de cursos de extensão foi a uso de 

softwares específicos da vida profissional dos geólogos, entre eles o Corel Drawn. Cursos esses 

de 8 horas abertos não somente para os alunos da UFPR, mas para os outros 36 cursos de geologia 

de todo o país e, até mesmo, conforme necessário, de outros países. O curso foi lecionado pelo 

petiano Fábio Braz Machado, professor da UFPR e técnico em computação pela Cia. Paulo 

Afonso (BAYEUX), com a promoção e administração dos demais petianos que organizaram o 

curso seguindo um roteiro organizacional pré-estipulado. Sem referencias bibliográficas 

precedentes, com toda dinâmica eletrônica da aula e finalmente a emissão de cerificados para 

inclusão no Lattes dos estudantes, o curso foi dividido em três módulos: 1: inicial com figuras 

simples; 2: Construção de mapas topográficos com curvas de nível; 3 – Construção de mapa 

Geológico. Como resultado, o total das vagas (30), totalmente preenchidas, conjugados com quase 

300 pessoas assistindo por meio dos canais do youtube, os alunos puderam enviar ao professor o 

resultados de seus desenhos ganhando, desta forma, a nota didática necessária. O clima ameno, 

leve, harmônico e interativo também contribuíram para o divertimento e aprendizado da aula 

utilizando unicamente assuntos geológicos. Por fim, considera-se que os ensinamentos foram de 

grande utilidade para o desenvolvimento profissional do corpo discente tendo vista os resultados 

dos desenhos apresentados alcançaram bom profissionalismo na área. 
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#JUNT@SADISTANCIA E GEOTOGHETERUFPR: MILHARES DE BENEFICIADOS 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

Nº: 202110726 
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Evento: EAF 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Geoeducação, Geoensino, Mapas Geológicos 

 

Organizados e administrados pelo PET-Geologia da UFPR e apoiado financeiramente pela 

Fundação de Desenvolvimento da Universidade Federal do Parana (UFPR) e Sociedade Brasileira 

de Geologia (SBG) o #junt@osadistância, e sua extenção endêmica Geotogheter, tiveram sua 

estreia em 16 de março de 2020 sendo, neste dia, o momento em que o Brasil atingiu 6 mil mortes 

por COVID-19. Foi também o primeiro na área a profissionalizar ciclos de palestras de 60 minutos 

proferidas por renomados geólogos e com a emissão de certificados. Em 95 palestras o 

#junt@osadistância teve picos de 13 mil em audiência em apenas uma única transmissão e mais 

de 60 mil certificados enviados para todo o Brasil e vários países do mundo. Por outro lado, o 

Geotogheter, que utilizou toda a estrutura do  #junt@osadistância teve uma missão mais 

endêmica, usando professores e pós-graduandos da própria instituição (UFPR) e horários que 

poderiam, ou não, extrapolar os 60 min. Mas nunca ocorrendo no mesmo horário que o 

#junt@osadistância. Os temas foram variados dentro das geociências, passando de geologia 

econômica, petróleo, meio ambiente. Temas como “cavernas”, “vulcanologia”, “paleontologia”, 

“dinossauros”, “origem da vida” e “evolucionismo” foram mais aceitos pela comunidade “não 

acadêmica”, com audiência sempre maior que 1000 pessoas o que levou, de fato, ao alto índice 

de audiência. Todo propaganda foi feita por meio das redes sociais influindo facebook, instagram 

e youtube. No final ficou claro que quanto mais acessível para população em geral fosse o tema 

melhor seria a audiência (cerca de 200% a mais do que um tema especifico voltados para 

graduação e formados). Cabe ressaltar a contribuição por meio da descontração dos 

apresentadores utilizando linguagens mais próximas ao grande pública de 20 até 30 anos. O nome 

da UFPR, bem como do PET-GEOLOIA, foi levado em nível nacional e internacional, 

aparecendo em banners de apoio e tornando o grupo, e a importância do mesmo, reconhecida em 

uma atividade totalmente gratuita e aberta para todo o público. 
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CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM ENGENHARIA DAS CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS 
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Orientador(es): Rui Andre Maggi Dos Anjos , Gilson Martins 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Madeira, Preservação, Rede De Informação 

 

Esse projeto se inicia com o objetivo de transmitir e atualizar o corpo técnico das usinas de 

tratamento de madeira. Porém no primeiro contato com a mão-de-obra que trabalha neste tipo de 

atividade, notou-se que existia uma carência muito grande de informações básicas, de gestão dos 

recuros utilziados na preservação da madeira. Com base nesta realizada o objetivo do projeto 

passou a ser a reunião das informações do setor, e a formalização de laços de de cooperação entre 

os usineiros. Uma vez que precebeu-se que o campo acadêmico poderia ser o elo para formação 

de uma corrente de troca de experiências e conhecimentos na área de preservação e biodegradação 

da madeira. A iniciativa teve seu início em dezembro de 2019 com um encontro de profissionais 

da área para assistir algumas palestras e fazer uma troca de conhecimentos e experiências entres 

os mesmos, para melhorar o dialogo entres os usineiros e a universidade e também melhorar o 

processo de tratamento. Para a realização desse trabalho o ponto principal foi o levantamento das 

informações sobre as empresas de tratamento do Paraná. Na ocasião formulários com informações 

padronizadas foram aplicados aos participantes, a fim de ampliar a rede de contatos e trocas via 

internet. As perguntas sobre as informações variavam desse informações técnicas (de marca da 

autoclave, dimensão, tipo da matéria prima, produto final) e até cuidados com a mão-de-obra, 

meio ambiente e produtos Após conseguirmos as respostas as informações foram reunidas e 

sumarizadas em formas de gráficos e imagens em um documento que será disponibilizado para 

as usinas e usuários de madeira preservada, criando um cenário econômico e social do setor. O 

Ano de 2020 intensificou os contatos online e paralisou todas as atividades presenciais que 

visavam o treinamento e capacitação, aplicação de boas práticas de proteção ao meio ambiente, 

aplicações de técnias sustentáveis ao empreendimento de tratamento da madeira, e respeio ao 

elemento humando. Por outor lado, os resultados objetios pelo o questionário permitiu reunir 

informações sobre as usinas e consumidores. Fazendo uma ponte entre as usinas para que 

informações e experiências sejam trocadas, visando não só um crescimento de uma empresa, mas 

sim de todas e do setor madeireiro de tratamento. 
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O SER E O FAZER NA UNIVERSIDADE - TUTORIA POR PARES NO CURSO DE 

PSICOLOGIA 
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Evento: ENEC 
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Palavras-chave: Psicologia E Educação, Subjetividade, Tutoria Entre Pares 

 

O projeto de extensão “O ser e o fazer na universidade - (2ª edição)” do Departamento de 

Psicologia e do Centro de Assessoria em psicologia e Educação (CEAPPE) fundamenta-se na 

Psicologia Histórico-Cultural e tem como objetivo promover ações para auxiliar os estudantes de 

psicologia a serem acolhidos e orientados no curso e na universidade. Visa diminuir evasões e 

contribuir para a formação do psicólogo na área da psicologia na educação superior. Apresenta-

se a tutoria por pares, na qual alunos mais experientes auxiliam alunos menos experientes 

academicamente por meio de ações de ensino, extensão e pesquisa, com oficinas, atividades 

extracurriculares, informativos e, principalmente, pela interação dialógica. Tem como 

pressuposto que as atividades formativas (de ensino, pesquisa e extensão) perpassam muitos 

discursos científicos e práticas diferentes da psicologia com implicações objetivas e subjetivas no 

processo de formação dos estudantes. Resultados da Tutoria por Pares: promovem-se eventos 

criados pelo projeto a partir de necessidades ou que envolvem conhecimentos pertinentes para o 

curso e para o envolvimento acadêmico; promovem-se diálogos entre os tutores e os alunos de 

graduação e de pós-graduação, com docentes e técnicos do curso, com profissionais, a fim de 

reconhecer demandas e solicitações importantes para a formação acadêmica e profissional; 

integram-se atividades de ensino, pesquisa e extensão, proporcionando a indissociabilidade dos 

três pilares essenciais da universidade pública; realizam-se reuniões voltadas principalmente para 

estudantes dos anos iniciais, nas quais ex-alunos recém-formados em psicologia na UFPR expõem 

como estão no mercado de trabalho, como foi seu processo formativo e conversam sobre assuntos 

envolvendo o curso, estágios, a universidade com orientações e informações pertinentes para os 

estudantes de anos iniciais; divulgação de eventos ou lives que complementam a formação do 

psicólogo ou constituem horas de atividades formativas; elaboração de Diário de Campo como 

forma de relatório e de relato de experiência; elaboração e atualização do Guia do Estudante de 

Psicologia da UFPR; integração entre estudantes de diferentes períodos da graduação e estudantes 

de mestrado e de doutorado. O projeto tem sido fundamental nesses tempos de ensino remoto 

devido a pandemia por covid 19 auxiliando estudantes calouros a se integrarem na dinâmica do 

curso e da universidade, sendo que as atividades ocorrem online; participação em eventos 

científicos, produção de artigos científicos. 
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LITTÉRAMONDE - LITERATURA MUNDO EM FRANCÊS 

Nº: 202110741 
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Raphael Mie 

Orientador(es): Viviane Araujo Alves Da Costa Pereira, Claudia Helena Daher 

Evento: ENEC 

Área Temática: Educação 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Francês Como Língua Estrangeira, Literaturas Em Língua Francesa, Mediação 
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O projeto de extensão Littéramonde – literatura mundo em francês, foi criado com o objetivo de 

difundir e fomentar a leitura literária de literaturas em língua francesa de várias partes do mundo, 

em tradução ou no original, especialmente em contextos de não especialidade. O objetivo do 

projeto está ligado à percepção do grupo de que, embora a literatura seja um direito de todos, lê-

se pouco no Brasil. De acordo com o relatório “Retratos da leitura no Brasil”, desenvolvido pelo 

Instituto Pró-Livro, o país perdeu 4,6 milhões de leitores nos últimos quatro anos. Como base 

teórico-metodológica, dois pilares têm sido importantes: por um lado, a ampliação dos limites das 

literaturas em língua francesa para além da França, com base na Poética da Relação de Edouard 

Glissant e dos escritores que compõem o volume Pour une littérature-monde en français, 

organizado por Jean Rouaud e Michel Le Bris; por outro lado, a mediação de leitura, que 

possibilita a fruição do texto literário, "o prazer do texto", de que nos fala Roland Barthes. O 

prazer do texto e a fidelidade dos ouvintes - a ser conquistada sobretudo em contextos de não 

especialidade - dependeram de um trabalho de mediação de leitura em permanente construção, 

com base na Arte de ler ou como resistir à adversidade, de Michèle Petit. Como resultados, três 

cursos de extensão foram oferecidos à comunidade: Littéramonde: literaturas antilhanas em 

francês, finalizado; Choix Goncourt du Brésil 2021, em andamento; e Littéramonde: literaturas 

do Maghreb em francês, com início previsto para setembro. Dos dois primeiros, cabe ressaltar 

que a condição necessária de realizar as atividades de modo remoto possibilitou uma ampliação 

positivamente surpreendente do público, com a participação de pessoas de vários lugares do país, 

ligadas ou não à universidade. Esperamos chegar a algumas conclusões, já sugeridas pelo 

andamento do projeto até o momento: a ampliação da rede de diálogo para além da UFPR, por 

meio da realização das atividades em modo remoto; a inclusão de pontos de vista diferentes, 

oriundos de áreas diversas, em um processo real de interação dialógica; para os ministrantes, 

estudantes da graduação, da pós-graduação ou egressos do curso de Letras-Francês, a 

consolidação e experimentação na prática dos conhecimentos construídos ao longo do curso e a 

possibilidade de conhecer e/ou criar diferentes campos de atuação para os licenciados e bacharéis. 

Acreditamos no aprimoramento do exercício da cidadania e da responsabilidade de nos 

reconhecermos como partes da universidade pública. 
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O projeto “Libras no Museu do Holocausto: acessibilidade linguística e acesso à cultura para 

pessoas surdas“  tem como objetivo promover a acessibilidade linguística de pessoas surdas por 

meio da produção de videoguia bilíngue no espaço museológico. Nesta terceira fase, com início 

em 2019, a proposta de intervenção ocorreu no Museu do Holocausto, em Curitiba, abordando a 

temática do Shoá e da resistência do povo judeu. A abordagem metodológica desta investigação 

tem natureza qualitativa e foi desenvolvida por meio dos seguintes procedimentos: estudos 

teóricos (presenciais e virtuais) sobre o Holocausto (Shoá), com aulas ministradas pela equipe 

pedagógica do Museu; reuniões virtuais de orientação e (re)organização de cronograma de 

trabalho, no período da pandemia; seleção de conteúdos e elaboração de roteiro para filmagem; 

estudo de léxico e criação de glossário temático do Shoá em libras; pesquisa de recursos 

semióticos visuais para produção de conteúdo; filmagem e edição do videoguia bilíngue, em 

versão provisória. O produto deste projeto de intervenção – o videoguia bilíngue – fundamentou-

se em uma concepção de museu inclusivo e letramento visual bilíngue (Fernandes, 2003, 2006, 

2019), com centralidade à Libras e outros elementos semióticos visuais que favoreçam o acesso 

à informação às pessoas surdas no espaço museológico, com protagonismo das acadêmicas surdas 

nas etapas de planejamento, filmagem e edição do material. Em virtude da pandemia e da 

impossibilidade de frequentar, presencialmente, o estúdio audiovisual do Letras Libras a versão 

final do videoguia bilingue não foi realizada. Todas as demais etapas do plano de trabalho foram 

cumpridas integralmente, de forma virtual, contribuindo para a qualificação teórico-

metodológica, formação interdisciplinar e intervenção social das estudantes, buscando 

alternativas para o enfrentamento das barreiras vivenciadas pelas pessoas surdas nos espaços 

culturais da cidade 
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No Brasil, desde 2003 a lei Nº10.639 que versa sobre a obrigatoriedade do ensino de história e 

cultura Afro-Brasileira em instituições de educação está em vigor, 18 anos se passaram e ainda 

continuamos sendo um país que pouco valoriza e diariamente mata sua população negra. Nessa 

perspectiva essa pesquisa surge com o objetivo de pensar em como o audiovisual pode ser um 

potente instrumento de valorização de identidades negras e de suporte para o debate racial nas 

escolas, abordando as diversas temáticas que compõem a educação das relações étnico-raciais. 

Para identificar e analisar o que está sendo construído Brasil a fora em relação a esses objetivos, 

lançamos mão de realizar uma pesquisa bibliográfica em diferentes plataformas de pesquisa, 

como o Scielo e Google Acadêmico, estabelecendo alguns critérios e Palavras-Chave como 

Audiovisual, Infâncias Negras, educação infantil, dentre outros. A partir dessa pesquisa inicial 

conseguimos levantar 45 materiais publicados que trabalhavam de forma direta a ERER e o 

audiovisual numa perspectiva escolar ou educativa, destes 45 foram selecionados 5 materiais, 2 

Artigos e 3 monografias para serem feitas análises em busca de se entender sobre o que estamos 

falando, se esta temática tem tido boas repercussões e se de fato esse instrumento que é o 

audiovisual tem surtido efeito no debate escolar sobre identidades negras e valorização da cultura 

Afro. Se espera construir um relatório inicial que sirva como um ponto de saída para uma pesquisa 

mais aprofundada de como as escolas e universidades têm lidado com a ERER e se de fato o 

audiovisual deve ser considerado e popularizado como esse facilitador de possibilidades, 

discussões e superação do racismo nas escolas e universidades do País, contribuindo assim para 

a formação de um país mais equalizado, seguro e de perspectivas positivas para a população negra. 
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O projeto “Libras no Museu do Holocausto: acessibilidade linguística e acesso à cultura para 

pessoas surdas“  tem como objetivo promover a acessibilidade linguística de pessoas surdas por 

meio da produção de videoguia bilíngue no espaço museológico. Nesta terceira fase, com início 

em 2019, a proposta de intervenção ocorreu no Museu do Holocausto, em Curitiba, abordando a 

temática do Shoá e da resistência do povo judeu. A abordagem metodológica desta investigação 

tem natureza qualitativa e foi desenvolvida por meio dos seguintes procedimentos: estudos 

teóricos (presenciais e virtuais) sobre o Holocausto (Shoá), com aulas ministradas pela equipe 

pedagógica do Museu; reuniões virtuais de orientação e (re)organização de cronograma de 

trabalho, no período da pandemia; seleção de conteúdos e elaboração de roteiro para filmagem; 

estudo de léxico e criação de glossário temático do Shoá em libras; pesquisa de recursos 

semióticos visuais para produção de conteúdo; filmagem e edição do videoguia bilíngue, em 

versão provisória. O produto deste projeto de intervenção – o videoguia bilíngue – fundamentou-

se em uma concepção de museu inclusivo e letramento visual bilíngue (Fernandes, 2003, 2006, 

2019), com centralidade à Libras e outros elementos semióticos visuais que favoreçam o acesso 

à informação às pessoas surdas no espaço museológico, com protagonismo das acadêmicas surdas 

nas etapas de planejamento, filmagem e edição do material. Em virtude da pandemia e da 

impossibilidade de frequentar, presencialmente, o estúdio audiovisual do Letras Libras a versão 

final do videoguia bilingue não foi realizada. Todas as demais etapas do plano de trabalho foram 

cumpridas integralmente, de forma virtual, contribuindo para a qualificação teórico-

metodológica, formação interdisciplinar e intervenção social das estudantes, buscando 

alternativas para o enfrentamento das barreiras vivenciadas pelas pessoas surdas nos espaços 

culturais da cidade 
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O projeto de extensão "Educação ambiental em vídeos" teve início em 2019, contando na época 

com seis discentes do curso de engenharia ambiental e sanitária do Campus Pontal do Paraná, da 

UFPR. Estes alunos produziam, editavam e publicavam vídeos no canal "EAS ConsCEMtiza", 

no youtube. Com o início da pandemia em 2020, o projeto se reinventou, buscando possibilitar a 

produção de materiais e comunicação de forma remota, seguindo as orientações de saúde e 

segurança da Universidade. Também foi priorizado pela coordenadora do projeto meios para 

manter a interação dos alunos do cursos de graduação do Campus, e posteriormente também de 

outros Centros da UFPR, com atividades da Universidade. Para o cumprimento deste desafio 

decidiu-se pela criação do perfil "@diaadiaambiental" na rede social instagram, devido a 

possibilidade de alcançar mais pessoas (e estudantes), de forma mais dinâmica.O perfil, criado 

em abril de 2020, conta com postagens semanais (atualmente duas por semana) que trazem 

assuntos nos temas meio ambiente a saneamento básico, foco do projeto. Até o momento foram 

realizadas mais de 300 postagens, sendo importante ressaltar que este produto final envolve o 

processo de reuniões semanais para definição de pauta entre coordenadora e discentes, 

acompanhamento de assuntos atuais, pesquisa em fontes seguras, escrita e elaboração de arte 

gráfica.Além das postagens, são realizadas através do perfil lives (com frequência mensal 

aproximadamente) com pesquisadores e técnicos nas áreas ambiental e sanitária.  Até o momento 

foram realizadas 13 lives, sempre mediadas por discentes integrantes do projeto. A mediação 

exige do aluno a pesquisa do tema e elaboração de perguntas para desenvolver a discussão, 

incentivando o desenvolvimento crítico e argumentativo.Após mais de um ano do projeto neste 

novo formato, pode-se dizer que este vêm alcançando seus objetivos de aproximação da 

comunidade acadêmica e divulgação de informação científica para a comunidade interna e externa 

à Universidade. Isto pode ser avaliado pelo crescimento de seguidores, que atualmente alcança 

aproximadamente 700 pessoas, principalmente na região metropolitana de Curitiba e litoral do 

Paraná. 
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O projeto Palotina recicla o orgânico visa a sensibilização da comunidade para a segregação dos 

resíduos em três frações (rejeitos, recicláveis e orgânicos) e a implementação de composteiras 

domiciliares. O projeto teve início no ano de 2018 com iniciativas voltadas a formação da equipe 

executora provenientes de algumas instituições no município: Prefeitura Municipal de Palotina, 

UESPAR, UFPR e Rotary. No ano seguinte, em 2019, foram realizadas as primeiras oficinas com 

os grupos da comunidade, nas quais eram apresentadas a proposta do projeto, o volume dos 

resíduos urbanos produzidos no município, a forma correta de segregação e, por fim, sobre a 

compostagem e os diferentes tipos de composteiras. No mês de outubro de 2019, fichas de 

interesse foram distribuídas junto aos diversos públicos e locais em Palotina - grupo de mulheres, 

idosos, comerciantes, professoras/es, estudantes, entre outros – com o intuito de selecionar 

moradores que gostariam de aderir ao projeto.  No total, 1500 fichas de interesse foram 

distribuídas e 635 foram devolvidas, das quais, 543 selecionadas para aquisição e implementação 

das caixas de compostagem nas residências. A distribuição das composteiras aconteceu entre 

setembro e outubro de 2020 durante oficinas ministradas por técnicos especializados, com 

instruções de montagem e utilização das caixas. Devido a pandemia, essas oficinas aconteceram 

em locais abertos e amplos (como o Teatro Municipal ou praças da cidade). Optou-se por criar 

grupos de WhatsApp divididos por bairros, com o intuito de facilitar a comunicação e aproximar 

os contemplados. Os grupos de WhatsApp estão sendo grandes aliados nessa etapa, pois através 

deles, informes, orientações e trocas de experiências têm ocorrido em um processo de participação 

ativa da comunidade, descentralização dos técnicos responsáveis e sem necessidade de encontros 

presenciais. Além dos grupos, visitas regulares foram previstas em cada residência para auxiliar 

na primeira fase de implementação. Em 2021, o projeto está dando continuidade ao 

acompanhamento nas residências e fomentando iniciativas nas instituições de ensino, por meio 

da formação de professores. Um material educativo foi desenvolvido para auxiliar os professores 

e educadores, com sugestões de atividades para todas as disciplinas e níveis do ensino básico, 

propiciando a prática de uma educação ambiental de maneira transversal. Ademais, um curso de 

extensão, vinculado ao projeto, está programado para acontecer no segundo semestre de 2021. 
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Objetivo de promoção da sociabilidade entre os membros do projeto de extensão com a 

comunidade interna e externa da UFPR. Fortalecendo a importância de trabalhos coletivos, com 

diferentes classes sociais, idades, saberes científicos e locais.Foi realizado um curso de extensão 

universitária na Fazenda Experimental Canguiri - UFPR, aberta a toda a comunidade interna e 

externa, sobre Vivência em Agrossilvicultura. E em tempos de pandemia foram realizados 3 

encontros em sistema drive-thru e on-line entitulado 11o Semear Conhecimentos em Curitiba, 

com parceria do Grupo Semear Conhecimentos, objetivando a troca de saberes, experiências, 

receitas, mudas e sementes. Com o início da pandemia tivemos que nos reinventar e propor um 

evento com um prazo maior de execução, ao invés de um dia de atividade, foi desenvolvido nos 

meses de julho, setembro e novembro. Antes do evento foi planejado e organizado campanhas de 

doação de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene, roupas (agasalhos para o 

inverno, máscara), brinquedos e material escolar que foram destinados às famílias de área de risco 

e vulnerabilidade social, que estão passando por dificuldades financeiras. Foi planejado e 

organizado cursos e oficinas na área da agroecologia e sustentabilidade, on-line na página do 

projeto, a doação de mudas e sementes foi no sistema drive-thru. Criados grupos nas redes sociais 

do projeto que estimula a economia solidária. Fomentado o uso dos espaços urbanos para o cultivo 

de alimentos saudáveis, em prol de uma alimentação de fácil acesso,  com troca de experiências 

com a comunidade para conhecer as formas de cultivos agroecológicos e alternativas de usos dos 

quintais urbanos. Com cursos de capacitação, estudos dirigidos e estágios supervisionados nas 

áreas de agroecologia, agrossilvicultura, soberania alimentar, alimentação saudável,  convívio 

humanizado dos atores locais, fortalecimento do comércio local, 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 participação efetiva 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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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. E em tempos de pandemia foram realizados encontros em sistema drive-

thru e on-line entitulado 12o Semear Conhecimentos em Curitiba, com parceria do Grupo Semear 

Conhecimentos, objetivando a promoção e ações de agregação e fortalecimento de solidariedade 

e integração da comunidade interna e externa da UFPR. Em tempos de pandemia as atividades 

foram mais voltadas a eventos on-line ou em sistema de drive thru, interação em redes sociais. 

Foram planejados e organizadas campanhas de doação de alimentos, roupas, brinquedos e 

material escolar que foram destinados às famílias de área de risco e vulnerabilidade social, que 

estão passando por dificuldades financeiras. Também foi planejado e organizado os cursos e 

oficinas, o preparo das mudas e sementes que foram doadas. Promovendo e incentivando a 

economia solidária através da doação e troca de alimentos, roupas, livros, material escolar e outros 

bens materiais. Fomento do uso dos espaços urbanos para o cultivo de alimentos 

saudáveis.Resgate das tradições de consumo e cultivo das hortaliças convencionais e não 

convencionais, em prol de uma alimentação de fácil acesso, saudável, nutritiva e diversa. Troca 

de experiências com a comunidade para conhecer as formas de cultivos agroecológicos e 

alternativas de usos dos quintais urbanos. Lives e oficinas na área da agroecologia e 

sustentabilidade na modalidade on line . Este projeto busca o fomento da extensão universitária 

com uma maior abertura da universidade para uma participação efetiva 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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A proposição deste projeto de extensão consiste no desenvolvimento de um processo dialógico 

com a comunidade escolar, partindo dos saberes sobre plantas, valorizando a cultura local, bem 

como estimulando a pesquisa de novas formas de utilização das plantas, bem como possibilitando 

o acesso a técnicas de extração de óleos essenciais das plantas medicinais. Além disso capacitar 

membros da comunidade em geral na produção de repelente natural a base de citronela, de óleo 

saponificado a base de citronela e outros óleos essenciais. O projeto foi desenvolvido em uma 

escola da rede pública estadual, com a participação de professores e estudantes do Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável, estudantes do Curso de Licenciatura 

em Ciências da UFPR – Setor Litoral e Empresas Privadas. Para este trabalho fez-se uma 

adaptação parcial da metodologia utilizada na Oficina “O solo, a água e o clima”, elaborada pela 

SEED/PR, no ano de 2017, que teve como objetivo abordar, de forma interdisciplinar, os 

conteúdos desenvolvidos nas disciplinas de Geografia, Ciências e História, entre outras. Um 

produto gerado a partir do Projeto de extensão foi desenvolvido em agosto e setembro de 2020. 

Este produto consiste em uma oficina de capacitação para Produção de sabonete de citronela, 

produção de um repelente ecológico à base de plantas no cultivo de espécies nativas da flora do 

litoral, que será ofertada na casa de Recuperação Betel em Paranaguá- Paraná. Conclui-se que 

ações interdisciplinares e parcerias entre instituições de ensino superior, empresas e escola 

pública, fortalecem a ciência, tecnologia e a sociedade na consolidação de um país que tem na 

educação seu maior patrimônio. Sabe-se que essa busca conjunta por soluções que melhorem a 

vida da comunidade é hoje um campo vasto de atuação da universidade. O tripé formado pela 

parceria com a educação básica e a sociedade civil (empresas e munícipes) permitiu a construção 

de uma rede em torno do ato de fazer ciência na escola e gerou impactos na sociedade. 
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Os Campos Gerais são considerados um reduto ecológico de significativa importância para a 

conservação dos remanescentes da biodiversidade, além de hidrológicos, fitogeográficos e 

geomorfológicos do bioma Mata Atlântica. Contudo, apesar de ser uma região caracterizada por 

aspectos ecossistêmicos singulares, sofre os impactos com a expansão do agronegócio, as criações 

de gado e os plantios massivos de soja, milho, e plantações comerciais de pinus e eucalipto, com 

relações complexas e antagonistas aos princípios da conservação da biodiversidade. Nesta região, 

no Parque Nacional dos Campos Gerais, localizado nos municípios de Ponta Grossa, Castro e 

Carambeí, no Paraná, entre novembro de 2018 e agosto de 2019 realizamos duas campanhas de 

campo em duas localidades desta unidade de conservação, em onze ambientes distintos entre 

florestas e campos naturais por 12 dias de amostragens. O trabalho teve por objetivos realizar o 

levantamento de espécies de pequenos mamíferos terrestres não voadores e identificar as espécies 

via análises morfológicas, citogenéticas e moleculares neste parque nacional, bem como apontar 

aspectos de sua história natural, bionomia e ecologia. Foram utilizadas armadilhas dos modelos 

Sherman e Tomahawk para a captura viva dos indivíduos totalizando um esforço amostral de 

2.195 armadilha/noite. Foram capturados e coletados 78 indivíduos pertencentes a nove espécies 

da Ordem Rodentia (Akodon montensis, Akodon paranaensis, Necromys lasiurus, Oxymycterus 

nasutus, Thaptomys nigrita, Euryoryzomys russatus, Oligoryzomys nigripes, Nectomys 

squamipes e Juliomys ossitenuis e uma espécie da Ordem Didelphimorphia (Philander quica). As 

espécies analisadas obtiveram cariótipo (2n/NA) e apresentaram morfologia padrão já descritas 

por outros autores. Destacamos a presença de Juliomys ossitenuis, uma espécie rara no Estado do 

Paraná, com apenas um registro para a Floresta Nacional de Piraí do Sul, também em Florestas 

com Araucária. Os resultados deste inventário poderão subsidiar diversos estudos ecológicos, 

bionômicos, parasitários, genéticos e moleculares além de ser um subsídio ao plano de manejo 

desta unidade de conservação, uma vez que as técnicas aqui utilizadas permitiram conhecer a 

identidade taxonômica segura das espécies capturadas. Também podem subsidiar programas de 

educação ambiental e de ciência cidadã na região estudada. Novas amostragens em outras 

localidades do PNCG associando outros métodos de captura poderão ampliar ainda mais a riqueza 

de espécies obtidas neste inventário. 
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A presente pesquisa visou analisar o desastre de Mariana (MG), no qual houve o rompimento da 

barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, administrada pela Samarco 

Mineração S.A. Tal acontecimento foi considerado o maior envolvendo rompimento de barragens 

de rejeitos de mineração, que levou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos da 

mineração, contaminando a bacia do Rio Doce, passando pelo estado do Espírito Santo e 

chegando a alcançar o mar territorial, destruindo vilarejos e demonstrando as diferentes situações 

de vulnerabilidade social e ambiental. A pesquisa buscou compreender o dano moral coletivo e 

sua aplicação no caso concreto, valendo-se da revisão bibliográfica, da consulta de materiais 

secundários (reportagens e notícias) e análise de legislação e jurisprudência. O dano moral 

coletivo não tem limites em relação ao alcance dos prejudicados, não se restringindo ao 

sofrimento dos indivíduos, mas que deve ser compreendido como uma modificação prejudicial 

no espírito coletivo. No tocante ao dano moral coletivo em matéria ambiental, identificado quando 

o prejuízo e impacto ao ambiente acaba por provocar uma comoção social, que atinge uma 

comunidade, como ocorreu no caso do rompimento da barragem administrada pela Samarco. 

Como resultados principais levantou-se que é cabível, ao lado da reparação ambiental e da 

indenização dos prejuízos patrimoniais sofridos, a indenização por dano moral coletivo, a qual 

independe de prova do sofrimento e que deve considerar o elevado impacto negativo que o 

rompimento da barragem causou e vem causando em todos e todas que foram atingidos, tanto 

direta quanto indiretamente no caso. Assim, se observou que, mesmo passados quase seis anos 

deste desastre, o rompimento da barragem de Fundão causa conflitos ainda hoje, tendo em vista 

que não houve indenização integral pelos danos causados, tanto na questão socioeconômica, 

quanto ambiental. Ainda, pôde-se prever a possibilidade do processo de indenização e 

compensação das vítimas do acontecimento em questão adquirir novos momentos de discussão, 

visto que não houve prescrição da pretensão das vítimas. Por fim, considerando tamanha 

amplitude do tema, se identificou a abertura de horizontes para questões mais gerais, como, por 

exemplo, a percepção quanto ao sistema de fiscalização das barragens, devendo ser adotada uma 

fiscalização muito mais rígida e, ainda, necessidade de aperfeiçoamento dos parâmetros de 

segurança das barragens, de modo a evitar situações semelhantes. 
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O presente resumo versa sobre as atividades formativas realizadas no âmbito da disciplina de 

Tutela Jurisdicional dos Animais (DC080), na Faculdade de Direito da Universidade Federal do 

Paraná, no Programa Emergencial de Monitoria Digital (PIM) Edital 02/2021, sob orientação do 

Professor Vicente de Paula Ataide Junior, do Setor de Ciências Jurídicas da UFPR. Trata-se de 

atividade formativa complementar cuja finalidade é aprimorar a capacidade de ensino e 

aprendizagem do discente ao mesmo tempo em que aprofunda seus conhecimentos no tema de 

Direito Animal. A seleção de monitoria se deu através de prova com leitura de artigo e com 

entrevista individual e as atividades desenvolvidas consistiram no acompanhamento de todas as 

aulas; realização de chamadas; organização de trabalhos acadêmicos; acompanhamento dos 

alunos; gestão de grupos em mídias sociais para compartilhamento de conteúdo, materiais, 

artigos, publicações, eventos, e outros conteúdos ligados à matéria; bem como a solução de 

dúvidas dos alunos da disciplina quanto à matéria ministrada e facilitação da comunicação entre 

alunos e docente, sendo o discente canal de comunicação entre o docente e a turma. Durante a 

realização da disciplina, foram estudados diversos temas que focam na educação jurídica 

animalista com ênfase na tutela jurisdicional dos animais, tais como bioética, humanismo, pós-

humanismo, antropocentrismo, biocentrismo e animocentrismo, além de abordar racismo, 

sexismo e especismo; acesso dos animais aos tribunais, capacidade judiciária e questões 

relacionadas ao vegetarianismo e veganismo. O intuito do discente, com a participação no PIM 

DIGITAL 2021, é cristalizar seu conhecimento sobre Direito Animal, ao mesmo tempo em que 

acompanha a prática da docência, abrindo caminhos para conhecer melhor as atividades de um 

professor e todas as demandas existentes no exercício desta função. De todo modo, durante a 

realização da monitoria os alunos têm respondido positivamente às atividades propostas, 

reconhecendo a importância desse intermediador e facilitador entre professor, alunos e a matéria, 

permitindo a troca de informações sobre livros, pesquisas, eventos e outros assuntos relacionados 

à vida acadêmica. 
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Nos últimos meses, o Programa de Direito Animal da UFPR teve de se adaptar à realidade 

pandêmica. Inevitavelmente, os meios de comunicação on-line e as redes sociais ganharam 

importante relevância. O projeto “Banco de Ações”, a exemplo, deu-se de forma remota. Nele, 

discentes e bacharéis em Direito elaboram modelos de petições iniciais voltados à tutela 

jurisdicional dos animais – esses modelos, paulatinamente, vêm sendo disponibilizados no sítio 

eletrônico do Programa (http://www.direito.ufpr.br/portal/animaiscomdireitos/). Também de 

forma remota, fora realizado o “II Seminário de Direito Animal”. Nesse evento, que contou com 

quinhentos inscritos (esgotando-se o número de vagas disponibilizadas), o foco foi a intersecção 

entre o Direito Animal e o Direito Processual Civil. Dispondo de grandes nomes do processo 

civil, tanto da UFPR como de outras universidades, de expressão nacional e internacional, houve 

o debate de questões relativas ao Direito Animal. Entre os temas debatidos, e que hoje estão 

disponibilizados no canal do YouTube do Programa (“Zoopolis”), citam-se: a capacidade de ser 

parte a capacidade processual dos animais; a implementação de políticas públicas para animais; 

o panorama (e o futuro) da judicialização do Direito Animal no Brasil; o dever judicial de 

fundamentação nas ações com animais demandantes; e, por fim, questões relativas aos recursos 

contra a exclusão de animais do processo. No decorrer de 2020 e de 2021, buscou-se a expansão 

das redes sociais e do próprio sítio eletrônico do Programa, sempre com o objetivo de difundir os 

fundamentos do Direito Animal. Não diferente, o coordenador do Programa, Prof. Dr. Vicente de 

Paula Ataide Jr., foi convidado a conceder entrevista sobre o tema em rede nacional de televisão. 

Diante do exposto, conclui-se que o Programa de Direito Animal, mesmo com as dificuldades 

características do isolamento, conseguiu se desenvolver, expandindo sua abrangência acadêmica 

e científica. Essa atuação, porém, não é abstrata: espera-se que os animais, como seres sencientes 

que são, disponham plenamente dos direitos inerentes à sua existência e à sua dignidade. 
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Introdução: A Estação Experimental da UFPR, localizada em Rio Negro – Pr, é uma unidade 

modelo no que se refere à manutenção de plantios experimentais de espécies nativas e exóticas, 

tornando-se apropriada para atividades de extensão e ensino sobre a temática meio ambiente. 

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 nos 

últimos anos, e a Estação começou a ser conhecida como uma importante área para a divulgação 

dos benefícios das florestas e 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. Problema: 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 tem feito com que pessoas tenham menos contato com áreas florestais, dificultando 

principalmente aos professores demonstrarem aos alunos de forma prática aspectos relacionados 

às florestas e ao meio ambiente. Materiais e métodos: Foi desenvolvido um canal de comunicação 

online e organizada visitações da comunidade na Estação, onde são realizadas atividades em 

campo com caminhadas e explanações, apresentando os potenciais das espécies, a importância 

ecológica, fundamentos de serviços ambientais, conservação da fauna e flora, e outros recursos 

ambientais. O tempo estimado da visitação é de 2h e 30min. Resultados: Em período de pandemia, 

as atividades discentes foram direcionadas na preparação de conteúdo digital em formato de 

videoaula. Nos anos de 2020 e 2021, o total de 16 videoaulas foram produzidas pelos discentes, 

que abordaram biodiversidade, sistema agrossilvipastoril, preservação das florestas, herbário, 

importância do engenheiro florestal, etc. Cada videoaula foi direcionada para um público 

específico, com atenção aos alunos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

Considerações finais: O projeto tem promovido com ações extensionistas a educação e 

conscientização sobre a importância das florestas e de seus serviços ambientais. Mesmo em 

período de pandemia, observamos a motivação e comprometimento dos discentes aos princípios 

extensionistas da UFPR. Os materiais foram divulgados em: 

https://moodle.c3sl.ufpr.br/course/view.php?id=230. 
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Este projeto de extensão universitária aqui articulado tomam a dialogicidade como princípio 

metodológico para a realização das ações propostas, que é a constante busca por compreender o 

sistema do planejar-fazer-ser os agroecossistemas familiares ou coletivos que pautam a 

agroecologia como sendo estratégico para a autonomia dos povos no produzir-consumir alimentos 

agroecológicos.  Neste sentido, as ações extensionistas ganharão forma e conteúdo mediante o 

método do “Diálogo dos Saberes”, que por sua vez fundamenta-se cientificamente nas dimensões 

pedagógicas de Paulo Freire interligados com os pricípios agroecológicos e com o materialismo 

Histórico-Dialético. Para tanto, estão sendo buscados e considerados os saberes de quem já pratica 

a agroecologia no seu cotidiano de forma técnica ou prática, mas também os saberes de quem 

desconhece a agroecologia como ciência-prática-movimento, e que tenha interessem em 

conhecer, usar e praticar. O principal objetivo deste projeto é fomentar a difusão e troca de 

técnicas, tecnologias, experiências e saberes que promovam o uso de sistemas agroflorestais para 

o desenvolvimento sustentável, recomposição ambiental, fortalecimento e incentivo do cultivo e 

uso de plantas potenciais nativas e de plantas tradicionais, soberania alimentar, geração de renda 

e fortalecimento da economia solidária. O projeto está sendo desenvolvido em áreas urbanas, 

periurbanas e rurais. O presente estudo, com resultados a longo prazo, contribuirá com a pesquisa 

interdisciplinar relacionando sistemas agroflorestais, permacultura, desenvolvimento sustentável, 

uso de espaços urbanos, periurbanos e rurais para produção de alimentos, divulgação da 

importância do cultivo e uso das plantas tradicionais, soberania alimentar, fortalecimento das 

compras diretas com o produtores, economia solidária. Os discentes estão tendo a oportunidade 

de aprofundar seus conhecimentos na área social, ambiental e interedisciplinar, através das ações 

interativas com a comunidade. Oportunizando para a abertura de novas áreas de atuação na 

formação acadêmica, espaços de discussão, análise e reflexão das ações promovidas por este 

projeto junto a comunidade e na busca para construção de práticas profissionais mais 

humanizadoras. As atividades de extensão universitária auxiliará na diferenciação e 

fortalecimento da aprendizagem na formação profissional e pessoal. 
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Neste projeto de iniciação científica desenvolvemos uma proposta de sistematização de dados 

referentes aos conflitos no campo no estado do Paraná. A partir de um recorte temporal entre os 

anos de 2000 a 2020, utilizamos como fonte de dados os cadernos “Conflitos no campo Brasil”, 

da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Devemos nos atentar a outras possibilidades de 

investigação para análises sociais e históricas, tendo os relatórios da CPT como um grande 

exemplo. Com a sistematização de dados podemos encontrar sinais e indícios que revelem a 

realidade da vida no campo das comunidades tradicionais. Os números de registros de ocorrências 

e das famílias envolvidas, as categorias de identidades camponesas alvos, os municípios com 

frequência de conflitos, são todos resultados das dinâmicas que ocorrem no campo e que podem 

explicar suas causas, descrever a trajetória histórica e apresentar projeções futuras. O objetivo foi 

de construir um panorama e uma análise sobre as diversas formas de violências contra as 

comunidades tradicionais, originárias e os camponeses, e, dessa forma, compreender as categorias 

construídas pelos movimentos sociais para divulgar essas informações. De forma secundária, 

pretendemos reconhecer o valor e dar credibilidade para os movimentos sociais, em especial a 

CPT, na produção de conhecimento e dados na tentativa de promover a dignidade e os direitos 

das populações do campo. O estado do Paraná não é um dos principais estados do Brasil em 

números absolutos e casos registrados de conflitos socioambientais, diferente de estados do Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. Porém, com a sistematização aqui efetuada, demonstramos que o estado 

possui uma grande diversidade de conflitos e violências que podem ser estudadas e 

compreendidas a partir de algumas lógicas de desenvolvimento, caracterizadas pela exclusão 

social, ameaça aos recursos naturais, e que estimulam disputas por terra, água e a perda de direitos 

sociais/trabalhistas. Além do mais, se não fosse pelo trabalho da CPT, essas ocorrências estariam 

fadadas ao esquecimento, já que não há outra instituição que efetue estes trabalhos. 
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PROJETO SOLO NA ESCOLA/UFPR JANDAIA 

Nº: 20219746 

Autor(es): Angelica Maria da Rocha, Gudryene dos Santos Ferreira, Naiara Miriele dos Santos 

Orientador(es): Osvaldo Guedes Filho, Renata Bachin Mazzini Guedes 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Em Solos, Exposição Didática, Recursos Didáticos 

 

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. Devido ao período 

de pandemia que vivenciamos, a maioria das atividades não está sendo desenvolvida na sua 

integralidade. Foram realizadas as seguintes atividades no período: desenvolvimento de 

experimento didático para compor a exposição didática sobre solos; organização da coleção de 

minerais e rochas que compõe a exposição didática; pintura com tinta de solo da fachada da sala 

que abriga a sede do projeto; planejamento e submissão de proposta de Curso de Extensão sobre 

Solos para professores da educação fundamental. 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 e/ou bolsistas do projeto sob a supervisão do coordenador do projeto. Foi 

realizada a classificação da coleção de minerais e rochas para compor adequadamente a exposição 

didática. A partir dessa organização o visitante consegue ver e ler o nome do mineral e da rocha 

em exposição. Essa classificação facilita também a utilização das coleções para as aulas práticas 

da disciplina de graduação JAG007 Introdução à Ciência do Solo. A fachada da sala que é sede 

do projeto recebeu uma revitalização através da pintura com tinta de solo, trazendo mais limpeza 

e cuidado para o lugar. Foi realizado o planejamento e submissão de proposta de Curso de 

Extensão a ser ministrado no segundo semestre de 2021 sobre Solos para professores do ensino 

fundamental. Essas foram as atividades que puderam ser realizadas mediante a situação que 

vivenciamos. 
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DIMENSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO CAMPO E DA 

CIDADE: IDENTIFICANDO COMUNIDADES RIBEIRINHAS - TERCEIRA ETAPA 
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Palavras-chave: Educação Ambiental, Educação Fisica Escolar, Saude 

 

Este trabalho está na área da Educação Ambiental, Educação Física e Currículo. Tem como 

objetivo valorizar a Cultura Corporal na Dimensão da Educação Ambiental, buscando 

compreender vivências e experiências sobre a relação ser humano e natureza no atual contexto de 

Pandemia como possibilidade para estruturar o currículo, a metodologia e o conteúdo escolar. As 

ações extensionistas se desdobraram em duas dimensões, a primeira está voltada para formação 

acadêmica inicial, ampliando conhecimentos sobre o ambiente escolar e a Educação Ambiental, 

e a segunda dimensão, desenvolve ação pedagógica para valorização da Cultura Corporal de 

Movimento popular. A metodologia de pesquisa-ação, permite aos pesquisadores troca direta de 

conhecimento com a escola, ampliação sobre o conceito de ambiente de ensino e aprendizagem, 

transformando a extensão, em um projeto social que colabora cientificamente com a pesquisa de 

possíveis soluções às problemáticas significativas da realidade escolar. O projeto foi realizado 

com base em diálogos com professores, coordenadores e diretores das escolas, compreensão de 

demandas locais, construção coletiva do cronograma de trabalho para realização das atividades 

extensionistas e elaboração de relatório técnico científico. Os resultados foram acompanhamento 

de aulas de Educação Física, estabelecendo diálogo com a comunidade escolar e não escolar, 

através de Ciclos de Conversas, organizados pelo grupo, para observar e entender metodologias 

em tempos de Pandemia, realizando também entrevistas sobre metodologias, conteúdo e 

avaliação Remota Emergencial. A partir de demandas identificas neste diálogos, foi construída 

horta na escola com simultânea formação em serviço de docentes sobre o currículo e Educação 

Ambiental, e produção de materiais didáticos e pedagógicos sobre Cultura Corporal, com base na 

leitura crítica e reflexiva da Base Nacional Comum Curricular, aprofundamento teórico sobre 

fundamentos filosóficos, leis, documentos e produção científica específica. Resultando em 

sistematizações do conhecimento para publicação de trabalhos em periódicos e eventos 

científicos. Por fim, podemos concluir que o projeto alcançou resultados sobre princípios básicos 

da Educação Ambiental e suas abordagens na Escola em tempos de Pandemia, alterando a 

formação acadêmica e também transformando as comunidades escolares envolvidas, 

ressignificando, com base na ética e responsabilidade, as experiências e vivências sobre as 

relações entre ser humano e natureza em período de Pandemia. 
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HORTA E CULTURA CORPORAL COMO PROJETO INTERDISCIPLINAR E NA 

ESCOLA 

Nº: 202110000 
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DIVERSOS CURSOS DE LICENCIATURA 
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Com a proposta de interligar a Educação Física, Educação Infantil e Educação Ambiental, o 

objetivo deste trabalho é analisar o impacto da horta na Educação Infantil e também na formação 

acadêmica de futuros docentes em Educação Física. O propósito é, a partir da horta como projeto 

interdisciplinar, buscar uma formação emancipatória, crítica e responsável pela vida de todos no 

planeta, entendendo a relação da terra e do ser humano como uma troca cultural que se estabelece 

com o ambiente e com seu próprio corpo. Tendo como metodologia, a pesquisa qualitativa social, 

com observação participante, os passos para construção foram: observação de campo para 

perceber as demandas locais sobre a necessidade da horta; aprofundamento teórico com leituras 

de artigos e trabalhos de conclusão de curso publicados, que tratam das áreas abordadas neste 

estudo; conversas com a equipe pedagógica sobre o currículo escolar e a horta; encontros para a 

construção da horta, envolvendo ações para realizar diagnóstico, planejamento, edificação e 

finalização; curso de formação das professoras sobre Cultura Corporal e Educação Ambiental no 

currículo escolar; diálogos para contextualização da horta ao projeto pedagógico da escola; 

aprofundamentos teóricos sobre criança, infância na Base Nacional Comum Curricular e o 

desenvolvimento da criança no mundo com base no pensamento de Merleau-Ponty. Como 

resultados, consolidação da horta no espaço escolar, apropriação da horta pelo currículo escolar, 

planejamento de aulas na escola incluindo a Cultura Corporal e a horta, estimulação sensorial das 

crianças conhecendo vegetais e seus ciclos de vida, aproximação das crianças aos princípios da 

Educação Ambiental, ampliação do contato das famílias com a horta, apropriação sobre 

fornecimento sustentável de alimentos na escola e a conexão da terra alterada pelo trabalho 

humano, e aproximação a formação em licenciatura ao tema interdisciplinar da horta na escola. 

Como conclusão pode-se perceber que a é fundamental aproximar os docentes em formação a 

horta como possibilidade para ampliar experiencias corporais e pedagógicas das crianças, 

professores e familiares, estimulando seus sentidos, ao experimentar, ouvir, sentir e tatear, 

oportunizando uma formação autônoma, responsável e cuidadosa, respeitando a partir do 

ecossistema da horta, o ambiente da vida. 
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ANTÁRTICA E BRASIL? PESQUISA BRASILEIRA NO GELO? 

Nº: 202110007 
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A Antártida influencia globalmente os ecossistemas, sendo responsável por aproximadamente 

90% da água doce mundial. O Brasil, como membro consultivo do Tratado Antártico, participa 

de reuniões das Partes Consultivas do Tratado da Antártida, visando o estabelecimento de 

políticas que irão reger as atividades na região. Dentre estas políticas, temos a popularização para 

a comunidade mundial da Antártida, no que tange aos seus vários aspectos, dentre eles, sua 

biodiversidade, atmosfera, características geológicas, hidrológicas, glaciologia e educação. Este 

projeto tem por objetivo divulgar para estudantes de educação básica e superior de Curitiba e 

Região Metropolitana a importância dos ecossistemas antárticos, sua relação com a América 

Latina e as pesquisas brasileiras realizadas no âmbito do Programa Antártico Brasileiro. 

Levantamentos bibliográficos sobre Antártida foram realizados com o objetivo de fornecer 

embasamento teórico para a confecção de palestras utilizando recursos variados de multimídias, 

como áudios, vídeos e animações em conjunto com mídias tradicionais como textos, gráficos e 

imagens. Escolas públicas e particulares de Curitiba e Região Metropolitana foram contatadas 

visando o estabelecimento de datas, conteúdo a ser ministrado e faixa etária dos alunos. A 

avaliação foi realizada de forma informal pela equipe executora da proposta através de diálogos 

com o público alvo, estudantes e professores, visando melhorias no conteúdo ministrado nas 

palestras. As palestras ministradas foram expositivas-dialogadas, permitindo a interação entre 

palestrante e ouvintes com o objetivo de construção do conhecimento sobre Antártida e como este 

conhecimento pode auxiliar no entendimento de aspectos ecológicos vivenciados pelos alunos no 

ambiente escolar, doméstico e da comunidade em que vive. Além disso, a execução destas 

atividades proporcionou um amadurecimento didático - pedagógico e científico ao bolsista de 

extensão da UFPR auxiliando nos processos de ensino – aprendizagem utilizando como 

mecanismo de transmissão do conhecimento a importância da ciência, do papel individual na 

conservação do planeta e da necessidade de investimento em pesquisa visando melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e de outros organismos vivos. 
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COLHENDO BONS FRUTOS: DA ACADÊMIA AO CAMPO 

Nº: 202110010 
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Oliveira, Matheus Beger, Renata Prieto Bach, Rodrimar Barboza Goncalves 

Orientador(es): Ida Chapaval Pimentel, Maria Aparecida Cassilha Zawadneak, Francine 
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Evento: ENEC 
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Palavras-chave: Boas Praticas Agricolas, Profissional Cidadão, Sustentabilidade 

 

O morango é uma fruta bem aceita pelo consumidor, mas há crescente demanda de estudos e 

capacitações que ajudem a sanar os pontos críticos na cultura. Neste contexto, os objetivos do 

projeto foram: Difundir conhecimentos e transferir a normas de Boas Práticas Agrícolas a 

produtores rurais; fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a formação 

dos futuros profissionais de Agronomia e Ciências Biológicas. Este ano continuou o desafio: 

Como levar o projeto de extensão até a comunidade, em meio a uma pandemia? Para tanto, 

adotaram -se como metodologias o uso de aplicativos de alcance remoto  tais como WhatsApp, 

Meeting, StreamYard e YouTube.  Principais resultados obtidos: 1) Os aplicativos e plataformas 

utilizados permitiram dar assistência parcial e o acompanhamento remoto de lavouras comerciais 

de morango na Região Metropolitana; 2) Em regime de escala e distanciamento social seguindo 

normas estabelecidas foi dado continuidade às pesquisas dos pós-graduandos; 3) Foram realizadas 

seis visitas técnicas, em regime de escala e seguindo recomendações de distanciamento e cuidados 

sanitários, a produtores rurais;  4) 06 reuniões com SEBRAE PR, IDR, SENAR PR e Prefeituras 

do no Norte Pioneiro para do projeto de capacitação e certificação em Boas Praticas e Produção 

Integrada PIMo para 50 produtores;  5) Publicação de 07 artigos; 6) Participação da equipe do 

projeto na organização do VI Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território 

(www.simposioppgas.com.br), de 25 a 27 de maio, disponível no Canal do Youtube da 

UNIPLAC/Lages/SC. Nele, 14 trabalhos científicos foram apresentados pela equipe da UFPR. 7) 

No período de sete meses em 2021 foram difundidos resultados em três  eventos: Live sobre 

“Produção integrada” 08/ 04 (https://youtu.be/X4RZAPs1v4M) com 2.100 visualizações; Live 

"Belos, nutritivos e seguros: morangos da Produção Integrada" dia 15/06, para Agronomia da 

UFFS Erechim, com 307 visualizações;  Live “Como fazer o Manejo Integrado de Pragas do 

morangueiro”, no curso on line de Morango promovido pela EPAGRI SC 

(https://youtu.be/gnG7G9IT9bc), 26/07, com 1.056 visualizações. De Janeiro a julho, o público-

alvo atingido foi cerca de 3.550 produtores, técnicos e discentes de Agronomia e Técnicos 

agrícolas do Brasil. Apesar das restrições sanitárias, o projeto contribuiu para a formação cidadã 

dos estudantes, dando a oportunidade de trabalharem sistematicamente os conhecimentos 

adquiridos na UFPR, e, por meio das capacitações remotas para a melhoria da qualidade de vida 

do produtor rural e ofertas de frutos de qualidade a consumidor. 
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EXPOSIÇÃO DIDÁTICA DE SOLOS 2019-2022 

Nº: 202110060 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 
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O projeto de extensão universitária Exposição Didática em Solos (EDS) foi criado para apoiar o 

ensino de solos na rede de Educação Básica de Curitiba. Atualmente, é um espaço educacional 

que serve como uma ferramenta auxiliar à rede pública e particular dos níveis de ensino da 

Educação Básica, Ensino Técnico e Superior de Curitiba e região metropolitana, promovendo a 

vivência dos sujeitos junto ao solo e sua relação com o ambiente, estimulando a percepção sobre 

a relevância do solo para a preservação e a manutenção da vida no planeta. Desde o seu início em 

2002, a EDS já recebeu mais de 25.000 visitantes, sendo aproximadamente 65 % estudantes do 

ensino fundamental; 12 % estudantes do ensino médio; 12 % estudantes do ensino superior 

(agronomia, engenharia florestal, zootecnia, geografia, ciências biológicas, entre diversos outros 

cursos); 6 % estudantes de cursos de especialização e 3 % educadores da Educação Infantil e 

Básica. A recepção e acompanhamento dos visitantes na EDS contaram com mais 50 alunos entre 

bolsistas e voluntários, de diferentes cursos como Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Ciências Biológicas, Geografia, Artes Visuais. Em 2020, as atividades dentro do projeto se 

readaptaram devido à pandemia COVID-19, onde as atividades desenvolvidas foram por meio 

remoto. Nesse período, foi executado o Edital PROEC/UFPR 03/2019 – Fortalecimento das 

Atividades Contínuas de Extensão, o qual possibilitou a reforma da EDS: foram reelaborados e 

padronizados os banners e demais elementos impressos, utilizados como materiais de apoio nas 

visitas, e o espaço físico do projeto foi todo reformado. A Exposição também serviu como base 

para a elaboração de materiais didáticos, como o livro ”Experimentos na Educação em Solos” e 

o “Manual para Implantação de Iniciativas em Educação em Solos”, ambos com objetivo de 

disseminar a educação em solos, de forma acessível para a sociedade. O Projeto vai muito além 

do seu espaço físico, que é notoriamente propício para atividades e experimentos, sendo também 

uma ferramenta para formação de recursos humanos na qual os envolvidos desenvolvem seus 

conhecimentos e habilidades, em um ambiente diverso, plural e multidisciplinar. Mais de 200 

colaboradores passaram pelo projeto, desde seu início em 2002, entre voluntários e bolsistas, 

acompanhando as visitas ou produzindo materiais científicos e didáticos.  Tais desafios, os 

estimulam e incentivam, propiciando e criando artifícios e caminhos. Estes recursos humanos são 

imprescindíveis e de valor inestimável para as ações propostas pelo Projeto. 
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CAFÉ COM QUÍMICA “AGROTÓXICOS: É AGRO OU É TÓXICO?”: UMA 

EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR ENTRE OS GRUPOS PET COMUNIDADES DO 

CAMPO E PET QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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Autor(es): Luana Portela, Luisa de Almeida Fernandes, Luiza Breis 

Orientador(es): Liliani Marilia Tiepolo 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Agrotóxicos, Divulgação Científica, Interdisciplinaridade 

 

Os grupos PET surgiram em 1979 como Programas Especiais de Treinamento, sendo que em 

2004 os mesmos passaram a ser identificados como atualmente: Programa de Educação Tutorial. 

A Universidade Federal do Paraná conta com 22 grupos do Programa de Educação Tutorial (PET), 

sendo divididos entre: ciências exatas; interdisciplinares; humanas; saúde; ciências agrárias; 

ciências jurídicas; sociais aplicadas; biológicas e da terra. A fim de vivenciar a integração de 

grupos PET e a produção científica interdisciplinar estimulada pelo Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação (CLAA), o grupo PET Comunidades do Campo e o grupo PET 

Química desenvolveram um estudo sobre os agrotóxicos, trabalhando desde conceitos químicos 

e teóricos sobre o que são os agrotóxicos, à possibilidade de reversão de aplicação e métodos 

alternativos de consumo de alimentos. O evento aconteceu no dia três de dezembro do ano de 

2020, através da plataforma Youtube no canal do grupo PET Comunidades do Campo, sendo 

amplamente divulgado pelos grupos organizadores, o vídeo conta com duzentas e quarenta e duas 

visualizações até o momento. A partir dos estudos conduzidos pelas integrantes para a realização 

do evento, desenvolveu-se uma cartilha denominada “Agrotóxicos: é agro ou é tóxico?”, com a 

proposta de inserção deste emergente debate na sociedade e nas instituições de ensino, com 

enfoque nas escolas públicas do estado do Paraná. A cartilha é composta por informações a 

respeito da definição de agrotóxico, as propriedades desse químico; as diferenças entre os 

produtos fungicida, inseticida e herbicida; os motivos por ainda optarem pelo uso desse produto; 

definição de toxicidade; quais as consequências para a saúde geradas pelo contato com os 

agrotóxicos; e métodos alternativos e agroecológicos de produção e consumo de alimentos. 

Futuramente pretende-se ministrar às turmas do ensino fundamental palestras presenciais sobre 

este tema, usando a cartilha como material de apoio, em escolas públicas de Matinhos e de 

Curtiba, cidades em que estão situados os grupos PET CC e PET Química, assim que for viável 

tendo em vista as questões sanitárias impostas pela pandemia do COVID-19. A atividade continua 

atingindo seu objetivo central de divulgar e popularizar a ciência para a sociedade, especialmente 

de um tema tão relevante e pouco debatido em mídias convencionais, como a televisiva. Ao 

disponibilizar o evento no Youtube, a atividade atrai  interessados neste tema de alta relevância 

no contexto brasileiro atual, tendo em vista que nosso país é um dos que mais utiliza venenos na 

agricultura no planeta. 
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CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E O PALMITO JUÇARA NA ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA, LITORAL DO PARANÁ 

Nº: 202110105 
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O palmito Juçara (Euterpe edulis Mart.) é uma espécie de palmeira arbórea nativa da Mata 

Atlântica, ameaçada de extinção e protegida por lei. A Mata Atlântica é um bioma que enfrenta 

diversas ameaças antrópicas, o que torna sua conservação relevante. No entanto esta espécie é 

uma das principais fontes de sobrevivência de diferentes comunidades tradicionais, especialmente 

daquelas localizadas no litoral norte do Paraná, em Guaraqueçaba. O objetivo desta pesquisa foi 

analisar a relação de conflito entre gestores, fiscalizadores e a legislação ambiental a respeito do 

desenvolvimento sustentável das populações tradicionais em Unidades de Conservação com 

enfoque no uso do palmito Juçara. Trabalhamos com a comunidade tradicional Caiçara do 

município de Guaraqueçaba, litoral norte do Estado do Paraná, usando pesquisa social 

exploratória, observação participante e levantamento de campo, utilizando entrevista 

semiestruturada. Alcançamos sete extrativistas de palmito (palmiteiros), durante o período 

maio/2019 a janeiro/2020, todos dhomens com faixa etária variando entre 18 a 50 anos. Podemos 

destacar que a maioria tem compreensão de que o palmito é protegido, mas submetem-se aos 

riscos da clandestinidade por fragilidade socioeconômica e falta de alternativas de trabalho. Foi 

possível detectar promissoras alternativas de exploração de produtos não madeiráveis da espécie 

como a polpa do açaí da juçara. Constatou-se desconhecimento por parte dos mesmos do que 

fazem suas práticas extrativistas em unidades de conservação e de que estavam inseridos em uma 

Área de Proteção Ambiental. Os entrevistados destacaram a necessidade de uma proposta de 

desenvolvimento sustentável mas mantiveram-se desacreditados de qualquer iniciativa de 

desenvolvimento sustentável em decorrência do histórico processo de proibições e negligência. 

Ese trabalho evidencia que as diversas legislações ambientais devem ser melhor conhecidas não 

apenas por parte dos fiscalizadores, mas também dos gestores das áreas protegidas e também por 

parte da população local, uma vez que seu desconhecimento têm, historicamente, contribuído com 

o agravamento dos conflitos socioambientas e submetido os comunitários a situações de 

criminalização e marginalização com constantes violações de seus direitos fundamentais. Em 

grande medida as legislações ambientais trazem especificidades que tratam do uso de bens 

naturais por parte das comunidades tradicionais, ou seja, trata das pessoas e suas famílias que 

dependem destes usos para sua sobrevivência. Não são criminosos, mas os agentes do 

desenvolvimento sustentável local. 
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Apesar da sua importância, o tema solo é pouco abordado na educação ambiental, bem como 

frequentemente negligenciado na elaboração dos estudos ambientais destinados a processos de 

licenciamento ambiental. É comum que muitas pessoas suponham que o solo serve apenas para 

fornecer alimentos, embora a sua importância se estenda muito além disso, uma vez que é um 

recurso natural essencial para muitas atividades humanas e para a manutenção da vida terrestre. 

O projeto de extensão universitária “Educação Ambiental em Solos” é voltado principalmente a 

projetos e obras ligados à infraestrutura que impactam fortemente esse recurso natural e ao 

público afetado por estes empreendimentos, e tem como objetivo o desenvolvimento, a avaliação 

e a validação de materiais e estratégias didáticas que auxiliem e viabilizem o processo de educação 

ambiental em solos. Neste período de pandemia, foram desenvolvidas atividades na elaboração 

de materiais educacionais voltados a melhorar o diagnóstico e o prognóstico do recurso natural 

solo em estudos ambientais necessários ao licenciamento ambiental de obras de infraestrutura. 

Visando melhorar a percepção e valorização do solo em estudos ambientais, foi elaborado o livro 

“O Solo no Licenciamento Ambiental”, o qual serve como texto-base para a proposta de um curso 

na modalidade EaD direcionado a profissionais que atuam no desenvolvimento de estudos 

ambientais, bem como na execução de programas ambientais. Foi elaborada toda a proposta do 

curso, material didático e programação, e o mesmo será realizado em outubro e novembro de 

2021. Também foi elaborado um artigo, descrevendo as ações do projeto desde seu início em 

2014, que será brevemente submetido na Revista Brasileira de Extensão Universitária. Em 

associação com a BASF e UDESC foi desenvolvido e divulgado um vídeo acerca da destinação 

correta das embalagens de agrotóxicos, considerando o descarte correto, visando preservar os 

recursos naturais e, em especial, o recurso solo. Foi também elaborada a proposta da 4ª Oficina 

de Aplicação de Geotecnologias na Agricultura, cujo objetivo aperfeiçoar o conhecimento das 

geotecnologias aplicadas ao melhor entendimento e preservação do recurso solo, trazendo 

informações acerca da importância da manutenção e análise desta superfície. Como material 

preparatório para essa oficina foram compilados, utilizando software livre QGIS, mapas 

esquemáticos de solos de cada um dos municípios da região metropolitana de Curitiba. 
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Ações educativas em Saúde Ambiental podem proporcionar transformação e desenvolvimento da 

consciência crítica do cidadão, para a adoção de práticas que fortalecem as relações da população 

na interação saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Neste contexto, este trabalho 

teve como objetivo apresentar as atividades realizadas sobre o assunto e os materiais elaborados 

pelas integrantes do projeto de extensão "Educação em Saúde Ambiental" da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) produzidos nos anos de 2020 e 2021. As ferramentas digitais utilizadas 

para a elaboração do material foram o Canva, Pixton e Free Pick. O conteúdo foi elaborado após 

revisão bibliográfica em sítios eletrônicos de órgãos públicos do Governo, artigos obtidos de 

revistas científicas e legislação Brasileira. Para o público jovem/adulto o material foi postado em 

perfis criados nas redes sociais Instagram e Facebook. Para o público infantil foram desenvolvidas 

cartilhas educativas publicadas como Recursos Educacionais Abertos no Repositório Digital 

Institucional da UFPR. Foram elaborados conteúdos em Saúde Ambiental. A soma das postagens 

nas redes sociais no período até agosto de 2021 foi 104, sendo 26 posts relacionados a Resíduos 

Sólidos e Descarte Correto de Medicamentos vencidos, 8 com conteúdo sobre Água Potável e 

Doenças de Veiculação Hídrica, 22 sobre como combater o Aedes aegypti e evitar doenças 

relacionadas, 26 postagens sobre datas comemorativas, 8 com reportagens da imprensa 

divulgados na internet e 14 classificados como outros assuntos. O total de seguidores no Instagram 

foi de 236 e no Facebook 272. O número de curtidas e/ou comentários no Instagram foi de 1.280 

e no Facebook 341 com média de 15,58 no total. Foram confeccionadas 5 cartilhas com 

informações e passatempos na forma de material didático disponibilizado gratuitamente para que 

outros educadores possam utilizá-lo e adaptá-lo na sua rotina de prática educativa. Os temas das 

cartilhas foram: descarte correto de medicamentos, coleta seletiva, sustentabilidade, consumo 

consciente e dengue além de jogo desenvolvido como atividade lúdica. O Projeto vem 

contribuindo para educação e construção de conhecimento dos graduandos e da sociedade de 

forma geral, contribuído com a saúde e meio ambiente. 
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Geralmente o conteúdo “solo” é apresentado em sala de aula de forma pouco interessante, 

descontextualizada e, inclusive, com equívocos conceituais. O projeto de extensão universitária 

“Formação Inicial e Continuada em Solos 2019-2022”, vinculado ao Programa Solo na 

Escola/UFPR, promove atividades com professores da educação básica sensibilizando-os no 

sentido de que o solo é um componente fundamental para o ser humano e a importância de 

conservá-lo. Sendo a educação em solos um mecanismo importante para estimular a possível 

conscientização nos indivíduos. Com o atual cenário pandêmico, o Projeto teve que se reinventar 

e reformular suas atividades, o que ocorreu por meio da realização de cursos e eventos de extensão 

realizados à distância, voltado para estudantes de licenciatura e professores de todo o país. O 

projeto também desenvolveu materiais didáticos, para os professores da educação básica 

utilizarem em sala de aula. Destaca-se a realização das seguintes atividades: a) O curso básico de 

solos para professores do ensino fundamental e médio, ofertado no segundo semestre de 2020, no 

qual as avaliações coletadas demonstraram elevado grau de satisfação com o curso, apenas com 

feedbacks sobre o período de cada módulo para realização das atividades; b) O curso básico de 

solos para professores do ensino fundamental e médio, que foi ofertado no primeiro semestre de 

2021, teve uma taxa de evasão de 40%, aceitável para um curso opcional na modalidade Educação 

à Distância, mas teve um Net Promoter Score (NPS) de 93, indicando que o curso foi 

adequadamente ministrado e será muito recomendado, atingindo mais pessoas, bem como teve 

muitos pedidos para que fosse realizado uma versão avançada do curso; c) O curso avançado para 

professores do ensino fundamental e médio, que será aberto no segundo semestre de 2021, fruto 

das sugestões das avaliações do curso básico para professores, ele contará com cinco módulos e 

abordará os temas: fertilidade do solo e ciclo dos nutrientes; biologia do solo; conservação do 

solo e da água; solos urbanos e solo e as mudanças climáticas; d) O seminário “Novos Desafios 

da Educação em Solos no Século XXI”, que reuniu 402 participantes, no qual 73,4% das 

avaliações coletadas foram positivas e diversos pedidos para que fosse realizado novamente; e) 

Diversas palestras e lives realizadas pelos docentes da equipe do Projeto em várias instituições de 

ensino do país, abordando a educação em solos; f) Sistematização e repasse da metodologia dos 

cursos a outras instituições de ensino superior para ampliação da oferta de formação continuada. 
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O solo, juntamente com a água e a atmosfera, é um dos principais componentes que tornam a vida 

na Terra possível. Os materiais didáticos para as escolas de educação básica geralmente tratam o 

solo de maneira equivocada, insuficiente e descontextualizada da vivência dos educandos. O 

Programa de Extensão Universitária Solo na Escola/UFPR (PEUSE/UFPR) iniciou em 2004 com 

o objetivo de popularizar o 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, e estimulando a curiosidade e a 

experimentação nos docentes e discentes. O público-alvo das ações do PEUSE/UFPR são 

professores e estudantes dos diferentes níveis educacionais, técnicos e interessados pela área, e 

acadêmicos. O Programa conta com quatro projetos vinculados: “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”. Os 

quatro projetos geram material didático que é disponibilizado de maneira gratuita para a 

comunidade externa, na página hospedada na internet. Em 2020 e 2021, os resultados que se 

destacam são: a) Elaboração de materiais didáticos como banners, folders, cartilhas, catálogos, 

atlas e roteiros de experiências, voltados a professores da educação básica e disponibilizados 

gratuitamente na internet; b) Apresentação de trabalhos em sete eventos de pesquisa e extensão 

regionais, nacionais e internacionais; c) Organização de quatro cursos e um evento de extensão 

universitária, na modalidade remota, para docentes da educação básica; d) Alimentação do site e 

das redes sociais (Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin e Issuu) com informativos e cards 

com conteúdo relacionado a solos e ambiente; e) Apoio com disponibilização de materiais 

didáticos à disciplina “Solos na Educação Básica”, ofertada para os cursos de licenciatura em 

geografia e ciências biológicas; f) Elaboração do “Manual Para Implantação de Iniciativas de 

Educação em Solos”, com a finalidade de estimular a implantação de novas iniciativas de 

educação em solos no país; g) Publicação do artigo científico “Superando os desafios 

extensionistas da Educação em Solos na modalidade remota”; h) Participação com palestras em 

cursos, eventos e lives de outras instituições para abordar temas relacionados à educação em solos. 
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Os jogos estão inseridos na cultura humana desde os primórdios das sociedades, sendo atividades 

agradáveis que engajam indivíduos de todas as idades. Na educação, sua aplicação para promover 

a aprendizagem já foi pontuada por referenciais teóricos como Vygotsky, Piaget e Wallon. 

Trabalhos recentes demonstram que os jogos são boas ferramentas para gerar êxito escolar, ao 

proporcionarem um maior engajamento e socialização por parte dos alunos, além de aumentar o 

interesse sobre o conteúdo e absorção de novos conceitos. No presente trabalho, o objetivo foi 

elaborar dois jogos didáticos de tabuleiro a serem aplicados no Ensino Fundamental, em aulas de 

Ciências que envolvam temas de ecologia e saúde pública. Os jogos podem ser fundidos, 

transformando-se em um terceiro com funcionalidade própria. Os artrópodes são tema central em 

ambos os jogos, que têm como cenário áreas urbanas - inspiradas na realidade de Curitiba-PR. 

No primeiro jogo, intitulado “Corrida Peçonhenta”, os estudantes são levados a conhecer os 

principais artrópodes peçonhentos associados às cidades. No segundo jogo, intitulado 

“ArtroPragas”, são abordados alguns dos insetos que são considerados pragas urbanas. Os jogos 

contam com tabuleiros, tótens e cartas que são unidos a um terceiro conjunto de elementos para 

formar o jogo conjunto, intitulado “Artrolândia”. Neste último jogo, os estudantes são levados a 

conhecer os animais abordados nos outros dois jogos, assim como artrópodes adicionais de 

ocorrência em regiões urbanas que desempenham outras funções ecológicas em seus habitats 

naturais. Também foram propostos questionários de avaliação do conhecimento, para aplicação 

antes e após a execução dos jogos, além de um questionário ergonômico para avaliar a impressão 

dos estudantes sobre aspectos visuais e práticos dos jogos. Todos os materiais produzidos serão 

disponibilizados no repositório público da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para que 

sejam usufruídos e adaptados por educadores de ciências e biologia. Esperamos que os jogos 

propostos sejam viáveis em contribuir com a aprendizagem sobre ecologia de artrópodes e saúde 

pública, assim como possam servir de inspiração para futuras atividades com jogos educacionais. 

Embora os jogos ainda não tenham sido aplicados e avaliados, o projeto gerou dois Trabalhos de 

Conclusão de Curso (Licenciatura) do Curso de Ciências Biológicas da UFPR. 
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Inoculação de Araucaria angustifolia com bactérias promotoras de crescimento vegetal.  Autor: 

LaureenCo-autores: Yanka Rocha Kondo, Glaciela KaschukA Araucaria angustifolia é conhecida 

como a árvore símbolo do Paraná. Entretanto, está ameaçada de extinçãoe, dessa forma, estudos 

que contribuam para a sua conservação são extremamente relevantes. A inoculação com bactérias 

promotoras de crescimento vegetal (BPCV) em araucária, de maneira geral, é pouco pesquisada 

no Brasil. No entanto, diversos estudos comprovam os benefícios da utilização destes 

microrganismos em plantas, principalmente quando estas são inoculadas em espécies anuais. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da inoculação com as BPCV Bacillus 

pumilus (CCTB05), B. subtilis (CCTB04) e B. amyloliquefaciens (CCTB09), presentes no 

inoculante Biotrio. O estudo foi realizado na Universidade Federal do Paraná (Campus de 

Ciências Agrárias), localizada no município de Curitiba, Paraná. As sementes de araucária eram 

oriundas da região metropolitana, para obter maior representatividade e aplicabilidade dos dados. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado(DIC), com 6 repetições para cada um 

dos 5 tratamentos (doses de inoculante), sendo estes: T1: 0 mL; T2: 2 mL; T3: 4 mL; T4: 8 mL e 

T5: 16 mL. A inoculação ocorreu após a germinação de todas as sementes, via rega, com o auxílio 

de um regador com volume de 1 L. O experimento permaneceu em casa de vegetação durante os 

meses de junho de 2020 a janeiro de 2021. O inoculante foi fornecido pela empresa Total 

Biotecnologia na forma líquida, no entanto, o mesmo não possui recomendação comercial para 

espécies florestais até o presente momento. A mensuração de altura, diâmetro de coleto, 

comprimento de raízes, massa de parte aérea e raízes fresca e seca foi mensurada no mês de 

janeiro. Os dados foram submetidos a análise de variância e a análise de regressão polinomial, a 

fim de determinar a melhor dose para as diferentes variáveis analisadas. Apenas a variável 

comprimento de raízes foi beneficiada com a inoculação, com a aplicação da dose de 8 mL. Diante 

do resultado, as mudas de araucária inoculadas poderiam ser utilizadas para fins de restauração 

ambiental, já que as bactérias estimulam o crescimento de raízes e poderiam fornecer às mudas 

maiores perspectivas de sobrevivência à longo prazo. 
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O Café com Química é um projeto de parceria entre o PET Química com outro grupo PET da 

UFPR, tendo como objetivo desenvolver uma programação temática de interesse comum entre os 

dois grupos. Dentre as edições realizadas, o projeto Café com Química: é Agro ou é tóxico visou 

proporcionar às/aos graduandas/os um debate técnico sobre o uso excessivo de agrotóxicos em 

parceria com o PET Comunidades do Campo (CC) da UFPR. Visando aprofundar tópicos 

específicos sobre o tema, foram selecionadas as seguintes problemáticas: o que são os 

agrotóxicos? Qual a diferença entre pesticida, herbicida e inseticidas? Por que se utiliza 

agrotóxicos? O que é toxicidade? quais os níveis aceitáveis na regulamentação brasileira? Quais 

os agrotóxicos mais comuns no Brasil? Reversão de aplicação de Agrotóxicos e meio ambiente; 

e métodos alternativos visando o consumo de alimentos. Cada grupo PET ficou responsável por 

4 tópicos, nos quais tiveram 30 minutos para apresenta-los em programação online. Além das 

apresentações foi elaborada uma cartilha instrutiva visando atingir as comunidades baseadas na 

agricultura familiar, estas que são as principais afetadas pelo uso de agrotóxicos. A cartilha foi 

publicada na forma de um livro sob o título Agrotóxicos: é Agro ou é Tóxico (ISBN: 978-65-

89713-23-4, 2021). No evento online, realizado no dia 04 de novembro de 2020 na plataforma 

YouTube, houve uma grande participação por parte dos telespectadores, os quais contaram seus 

respectivos relatos sobre o consumo de alimentos com agrotóxicos, o acesso a alimentos 

orgânicos, suas opiniões políticas e sobre as opções alternativas para diminuir o uso de 

agrotóxicos. O debate mostrou o grande interesse da comunidade acadêmica e não acadêmica 

sobre os agrotóxicos e seus impactos no meio ambiente e na saúde da população. Além disso, a 

partir da fundamentação científica e política sobre o tema, a realização da live oportunizou o 

aprendizado além do debate e trocas de informações. Sendo a primeira realização do projeto de 

forma virtual, conseguimos junto ao PET CC conduzir o projeto Café com Química de forma 

eficiente, promovendo a interdisciplinaridade, fomentando debates e discussões essenciais para a 

compreensão do tema em comum, tendo por base principalmente pesquisas científicas de fácil 

acesso. Diante disso, conseguimos de maneira eficiente levar a comunidade o conhecimento 

necessário sobre agrotóxicos e os impactos causados, e por ter sido realizado de maneira virtual, 

conseguimos ampliar a divulgação para um público maior. 
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O Projeto em questão, também conhecido como Nimbus, tem como proposta e objetivo principal 

possibilitar a visita guiada de alunos de escolas e colégios em Curitiba e região à Estação 

Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada no campus Centro 

Politécnico da UFPR, buscando associar o ensino da Climatologia e da Meteorologia com a 

prática dessas ciências, e dessa forma contribuir diretamente para a formação desses estudantes. 

Entretanto, com a pandemia da COVID-19, não foi possível iniciar as visitas didáticas no ano de 

criação do projeto, de modo que esse período foi dedicado à organização e ao planejamento das 

atividades (separado por pequenas equipes de discentes), assim como à divulgação do projeto em 

redes sociais. Foi iniciada a elaboração e o planejamento do minimuseu de meteorologia com a 

criação de materiais didáticos, como banners, quadros e placas informativas sobre cada um dos 

instrumentos presentes no acervo inicial do museu. O minimuseu tem como objetivo mostrar a 

evolução das ciências atmosféricas e climáticas ao longo das eras, desde a antiguidade até os dias 

atuais, mostrando equipamentos e apresentando personalidades que tiveram grandes impactos 

nessas ciências. Concomitantemente, iniciou-se o planejamento referente ao roteiro a ser seguido 

pelos estudantes, que visitarão o projeto; este envolverá, basicamente, a visita ao minimuseu, ao 

Laboratório de Climatologia, à estação meteorológica do INMET e um momento de atividades 

lúdico-pedagógicas. O roteiro foi elaborado pensando em uma ordem lógica de raciocínio para a 

formação do aprendizado dos alunos durante a visita como um grupo, além de levar em 

consideração as possibilidades de realização das visitas com diferentes números de pessoas. Já as 

atividades lúdico-pedagógicas foram desenvolvidas e aprimoradas pela equipe desde o início do 

projeto para que os alunos possam fixar de forma lúdica e efetiva o que viram ao longo da visita. 

Por fim, foi iniciada a realização de posts em redes sociais, como o Instagram e o Facebook, com 

foco na divulgação das atividades desenvolvidas no Projeto e na disseminação de informações 

relevantes para a comunidade em geral, através de dois quadros conhecidos como “Nimbus 

News”, que trata de notícias relevantes acerca de Climatologia e Meteorologia, e o “Projeto 

Nimbus Explica”, que tem o intuito de apresentar diversos conceitos dessas mesmas ciências de 

forma didática e descontraída. 
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A importância da microbiologia do solo para um agricultura sustentável.Autor: Lucas Correia 

DinatoCo-autor:Glaciela KaschukOs microrganismos são seres minúsculos que habitam o solo e 

desempenham papéis de fundamental importância na cadeia produtiva dos alimentos e também 

na manutenção dos ecossistemas que temos estruturados. Sem estes microrganismos que estão no 

solo, a vida no planeta não aguentaria por algumas poucas décadas. Na verdade, é de suma 

importância conhecê-los e aproveitar a ajuda que eles nos trazem ao máximo, para garantir uma 

vida mais saudável, íntegra, sustentável, longínqua e muito mais "tranquila" para as gerações 

futuras. Com o grande objetivo de demonstrar a importância dos microrganismos do solo para a 

sustentabilidade do planeta às crianças e adolescentes do ensino fundamental, foi elaborado um 

vídeo didático que ficará disponível no youtube, na página do projeto solo na escola da UFPR, 

para uso do público geral. Nesse vídeo será mostrado que os microrganismos do solo precisam de 

um lugar saudável, nutritiva e apropriado para se desenvolverem e proliferarem. Por isso, um dos 

grandes desafios dos profissionais das ciências agrárias é melhorar sempre mais o manejo dos 

aspectos físicos, químicos e biológicos do solo. Também será demonstrado como os 

microrganismos participam na formação da matéria orgânica do solo, e na decomposição dela, de 

forma a contribuir com a ciclagem de nutrientes. Cuidar do solo está em nossas mãos, além do 

mais, foi através dele que conseguimos chegar até os dias de hoje, mas temos um novo desafio 

para enfrentar, pois em 30 anos, se estima que a população mundial alcançará a casa de 9 bi de 

pessoas, então, mais que urgente precisamos conhecer e adotar práticas sustentáveis para que 

nossa humanidade não pereça e o solo continue VIVO. 
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A pesquisa se propôs a investigar as desigualdades socioeconômicas e territoriais em que se 

encontravam os imigrantes haitianos durante o período do COVID-19. O objetivo foi analisar os 

impactos do coronavírus nesta população específica e compreender o cotidiano desta durante o 

período de confinamento. O objetivo foi atendido a partir do método de comunicação informal 

através de entrevistas, preenchimento de questionário, revisão bibliográfica, pesquisas 

documentais, sistematização e análise dos dados coletados. Entende-se que nem todas as 

comunidades vivenciam os efeitos da pandemia da mesma forma, dadas as desigualdades que 

existem na sociedade. Nossa análise baseou-se em referencial teórico sobre imigração, 

desigualdades e território. Porém, desde o fim do ano de 2019 até hoje, dada a repercussão do 

novo vírus COVID-19 no mundo, a questão da desigualdade tornou-se uma preocupação 

essencial. Pois, a preocupação do Brasil, assim como outros países para enfrentar o novo vírus 

COVID-19 foi a adoção de uma série de políticas de isolamento social a fim de evitar uma 

catástrofe sanitária. No entanto, ainda havia uma parcela da população, cujas medidas de 

isolamento social eram mais difíceis diante da situação de desigualdade que precede essa situação. 

E a população de imigrantes haitianos em Curitiba faz parte dessa parcela de população que foi e 

continua sendo uma das populações mais afetadas por essas medidas. A questão das políticas 

públicas, de proteção desses migrantes em situação de vulnerabilidade, bem como o problema de 

sua concentração em certas periferias de Curitiba, foram identificados como problemas que 

enfrentavam esses imigrantes. Com a pesquisa, vimos o quanto os problemas dessa população 

durante o período COVID-19 não foram suficientemente levados em conta nas escolhas políticas. 

Muitos membros desse grupo não tinham condições socioeconômicas para enfrentar os impactos 

da crise socioeconômica e sanitária na pandemia. A falsa  ideia de que o vírus afetou a todos sem 

fazer diferença entre ricos e pobres, não considerou, por exemplo, a situação dos imigrantes 

haitianos de Curitiba que enfrentavam diferentes dificuldades socioespaciais e econômicas para 

se manterem não apenas durante o período pandêmico,  mas bem antes, entre outros problemas. 

Com a  pesquisa percebemos o quanto são necessárias  melhores políticas públicas para os grupos 

mais frágeis, em particular esse grupo que enfrentam este período de pandemia, a fim de 

minimizar ao máximo o impacto da pandemia sobre esses frágeis grupos sociais. 
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Com a chegada do novo coronavírus, ocorreu um grande impacto no mundo, obrigando todos a 

se adaptarem à nova realidade da pandemia. A quarentena nos fez reinventar uma nova rotina, 

incluindo distanciamento social, suspensão das atividades acadêmicas presenciais, 

impossibilitando a realização de estágios presenciais, contudo, a covid-19 não nos impossibilitou 

de continuar estudando. Em meio a pandemia a comunicaçãoentre as pessoas por mídias sociais, 

cresceu ainda mais, levando muitos professores e alunos começaram a se adaptar a elas. Uma 

ferramenta de mídia social que cresceu muito durante esse período foi o Instagram, uma rede 

social que permite compartilhamento de fotos, vídeos, textos, realização de lives, e até mesmo 

comercialização de produtos. Assim, como forma de continuar os estudos, objetivou-se a criação 

de um perfil nessarede social para divulgação de conteúdos gerais relacionados aos animais 

silvestres e exóticos bem como divulgar atividades realizadas durante os últimos anos no 

Laboratório de Criação e Incubação de Animais Silvestres e Exóticos (LACRIAS). Sob a 

supervisão e orientação da professora Dra Chayane da Rocha, o instagram do Laboratório foi 

intitulado como @zoosilvestresufpr. Neste perfil são realizados posts semanais sobre diversos 

assuntos da área de animais silvestres, como nutrição, bem estar, comportamento e curiosidades, 

bem como divulgação do Laboratório e suas atividades, utilizando referências artigos disponíveis 

na plataforma Google acadêmico e sites de empresas de rações. Além disso, o perfil tem o intuito 

de divulgar eventos, como palestras, workshops, cursos e outros conteúdos voltados para 

estudantes e profissionais que se interessam e trabalham nessa área. Como objetivo futuro, 

pretendemos realizar a organização de eventos, divulgações e lives, e futuras parcerias por meio 

do perfil @zoosilvestresufpr. Criado no dia 27 de abril de 2021, o@zoosilvestresufpr em 3 meses 

conta com mais de 300 seguidores e semanalmente há buscas por estágio no LACRIAS de pessoas 

de fora da Universidade. Assim, a criação de uma mídia social mostrou ser uma ferramenta 

didática importante perante esse momento de pandemia, possibilitando manteras atividades e 

estudos sobre animais silvestres de forma remota, além de poder ajudar outros alunos nos estudos 

por meio dos posts, divulgando também a importância do manejo correto dos animais silvestres 

para a comunidade, visando sempre alertar dos efeitos negativos relacionado ao tráfico de 

silvestres, a preservação e o bem-estar desses animais e combatendo algumas fake news. 
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Este projeto tem como premissa a construção de espaços pedagógicos e lúdicos de diálogo sobre 

agroecologia, educação ambiental, cultura, identidade e saberes populares a partir da 

contextualização das/dos participantes para estimular uma maior consciência ecológica, social e 

ambiental. O distanciamento social decorrente da pandemia de covid-19 mudou 

significativamente as ações do projeto, que aconteciam presencialmente nas escolas parceiras. A 

adaptação às atividades remotas nos afastou dos espaços físicos das escolas e das crianças e 

aproximou de docentes e da formação continuada. Em 2020 promovemos “rodas” de conversa 

online, com docentes vinculados ao ensino básico no Litoral do Paraná. Os encontros foram 

organizados a partir de questões elaboradas em 3 eixos: 1) Concepções (sobre educação ambiental 

e agroecológica; coerências entre discurso e prática; eixos fundamentais para a educação 

agroecológica no Ensino Infantil e Fundamental); 2) Amparo institucional (desafios, 

potencialidades e relações entre projetos educativos e PPP de escolas; integração e acolhimento 

de ações transdisciplinares); 3) Metodologias (inspirações, vivências, avaliações, desafios). 

Foram momentos de muito aprendizado e, sobretudo, de re-conhecimento da importância de 

aflorar estes temas nas escolas, estimular reflexões e ações. Ainda em 2020 participamos do 

evento “Rodas de conversas "on-line" Educação Física: trajetórias, práticas pedagógicas e 

desafios” promovido pela Licenciatura em Educação Física da UFPR Litoral, abordando o tema: 

Educação e Meio Ambiente. Participamos também do VIII Congresso Latinoamericano de 

Agroecologia promovido pela SOCLA, com apresentação oral do projeto. Em 2021 foi possível 

iniciar articulações e ações “híbridas” com escolas de Matinhos e Guaratuba, com foco na 

formação continuada das equipes. Com o Edital PROEC/UFPR 04/2020 - Fortalecimento de 

atividades contínuas e remotas de extensão, obtivemos verbas para a aquisição de ferramentas 

para apoio à implantação e manejo de hortas e composteiras nas escolas, aquisição de material 

didático e contratação de pessoa jurídica para impressão e gravação de material didático. A 

atuação na formação docente e na promoção de atividades com estudantes do ensino básico são 

passos importantes para a transformação socioambiental, a partir de diálogos contextualizados e 

do respeito às vivências e experiências das comunidades do litoral paranaense. Além de somar 

para a possível inserção e a consolidação da Educação Agroecológica como integrante do 

currículo básico das escolas públicas. 
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O projeto tem como premissa a construção de espaços pedagógicos e lúdicos de diálogo sobre 

agroecologia, educação ambiental, cultura, identidade e saberes populares a partir da 

contextualização das/dos participantes para estimular uma maior consciência ecológica, social e 

ambiental. O distanciamento social decorrente da pandemia de covid-19 mudou 

significativamente as ações do projeto, que aconteciam presencialmente nas escolas parceiras. A 

adaptação às atividades remotas nos afastou dos espaços físicos das escolas e das crianças e 

aproximou de docentes e da formação continuada. Em 2020 promovemos “rodas” de conversa 

online, com docentes vinculados ao ensino básico no Litoral do Paraná. Os encontros foram 

organizados a partir de questões elaboradas em 3 eixos: 1) Concepções (sobre educação ambiental 

e agroecológica; coerências entre discurso e prática; eixos fundamentais para a educação 

agroecológica no Ensino Infantil e Fundamental); 2) Amparo institucional (desafios, 

potencialidades e relações entre projetos educativos e PPP de escolas; integração e acolhimento 

de ações transdisciplinares); 3) Metodologias (inspirações, vivências, avaliações, desafios). 

Foram momentos de muito aprendizado e, sobretudo, de re-conhecimento da importância de 

aflorar estes temas nas escolas, estimular reflexões e ações. Ainda em 2020 participamos do 

evento “Rodas de conversas "on-line" Educação Física: trajetórias, práticas pedagógicas e 

desafios” promovido pela Licenciatura em Educação Física da UFPR Litoral, abordando o tema: 

Educação e Meio Ambiente. Participamos também do VIII Congresso Latinoamericano de 

Agroecologia promovido pela SOCLA, com apresentação oral do projeto. Em 2021 foi possível 

iniciar articulações e ações “híbridas” com escolas de Matinhos e Guaratuba, com foco na 

formação continuada das equipes. Com o Edital PROEC/UFPR 04/2020 - Fortalecimento de 

atividades contínuas e remotas de extensão, obtivemos verbas para a aquisição de ferramentas 

para apoio à implantação e manejo de hortas e composteiras nas escolas, aquisição de material 

didático e contratação de pessoa jurídica para impressão e gravação de material didático. A 

atuação na formação docente e na promoção de atividades com estudantes do ensino básico são 

passos importantes para a transformação socioambiental, a partir de diálogos contextualizados e 

do respeito às vivências e experiências das comunidades do litoral paranaense. Além de somar 

para a possível inserção e a consolidação da Educação Agroecológica como integrante do 

currículo básico das escolas públicas. 
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A disciplina Formação e Caracterização dos Solos (AL029) integra o currículo dos cursos de 

Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Zootecnia da UFPR e objetiva esclarecer a 

importância do solo para a atividade desses profissionais, bem como apresentar noções sobre a 

composição do solo, os principais atributos morfológicos, físicos e químicos do solo, os fatores e 

processos pedogenéticos e as principais classes de solo e suas aptidões. No período da pandemia 

de COVID-19, em 2020 e 2021, a monitoria digital da disciplina teve como principal objetivo 

contribuir para a iniciação ao desenvolvimento de competência acadêmica das monitoras e a 

otimização do ensino de solos aos demais discentes de graduação. As atividades desenvolvidas 

pelas monitoras promoveram o apoio à adequação dos recursos didáticos para a modalidade de 

ensino remoto emergencial, reestruturando o material disponibilizado na forma de vídeo aulas 

assíncronas e apostila digital, além do auxílio em relação à ambientação das plataformas de ensino 

digitais e ao conteúdo ministrado na disciplina. As monitoras auxiliaram e orientaram aos alunos 

na resolução dos exercícios propostos, sanando dúvidas sobre estes ou sobre o conteúdo teórico, 

bem como a correção das atividades online desenvolvidas pelos discentes. Em virtude da 

necessidade de realização das aulas de forma remota, uma parcela dos alunos teve dificuldades 

para associar o conteúdo teórico e prático da disciplina, exigindo adaptações dos exercícios e do 

assunto ministrado nas aulas práticas, de modo a facilitar o entendimento dos conteúdos 

ministrados pelo professor. Observou-se uma melhoria no desempenho acadêmico dos alunos 

quando os mesmos buscavam interagir para esclarecer suas dúvidas. A atuação nestas ações 

agregou no desenvolvimento acadêmico e profissional das monitoras, por proporcionar a 

realização de atividades de iniciação à docência, bem como desenvolveu a habilidade de explicar 

e o pensamento mais crítico sobre os temas abordados na disciplina, além da adaptabilidade ao 

novo formato de ensino adotado durante a pandemia do COVID-19, em uma condição 

diferenciada de interação e comunicação interpessoal. A avaliação realizada pelos alunos, ao final 

de cada turma da disciplina, evidenciou o alcance dos objetivos propostos. Concluindo, o 

aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem, durante o período de pandemia da 

COVID-19, além de permitir uma formação complementar para as discentes que atuaram como 

monitoras, possibilitou o cumprimento dos objetivos estratégicos de ensino contidos no plano de 

ensino da disciplina. 
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Autor(es): Leticia Maria Sella Marques Dias 

Orientador(es): Christopher Thomas Blum 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Botânica, Ciências Florestais, Educação À Distância 

 

A prática da monitoria é uma excelente oportunidade para o estudante desenvolver habilidades 

competentes à docência, uma vez que, além de aprofundar os conhecimentos na área em questão, 

contribui para o processo de aprendizagem dos alunos e auxilia o professor em atividades 

relacionadas à correção e elaboração de exercícios e trabalhos. A disciplina Dendrologia é 

ofertada, pelo Departamento de Ciências Florestais, para o curso de Engenharia Florestal como 

obrigatória. Possui carga horária semanal de três horas, mas durante o Ensino Remoto 

Emergencial foi ministrada com carga semanal variável em geral de quatro a cinco horas durante 

11 semanas, sendo duas horas destinadas para as aulas síncronas e assíncronas e, o restante, para 

as atividades práticas remotas. Com a disciplina, busca-se proporcionar aos estudantes uma 

introdução à identificação de espécies arbóreas e suas respectivas famílias botânicas, através do 

reconhecimento dos aspectos morfológicos dos táxons que são mais relevantes para a atuação do 

profissional em campo, principalmente na região Sul do Brasil. Além disso, também habilita o 

estudante à execução de levantamentos de dados dendrológicos, herborização e manejo de 

herbário florestal. Visto que a Dendrologia é uma disciplina substancialmente prática, mas que 

também abrange considerável base teórica, a presença do monitor é extremamente necessária, 

principalmente em situação de ensino remoto, pela necessidade de adaptação no panorama atual. 

As principais atividades desenvolvidas foram apoiar o docente na orientação dos alunos por meios 

remotos; auxiliar no preparo e na organização de material didático para o ensino remoto, apoiar 

na conferência e correção de exercícios e trabalhos e prestar esclarecimentos e orientações aos 

alunos com relação às atividades e conteúdos previstos no ensino remoto. Percebeu-se a 

importância da monitoria, por potencializar o aprendizado à distância dos alunos e auxiliar o 

professor com a alta demanda de atividades e de dúvidas recorrentes dos mesmos. Por fim, a 

monitora desenvolveu ainda mais suas habilidades no conteúdo da disciplina, assim como a 

experiência com práticas de docência, estimulando seu aprimoramento como profissional, além 

da relação interpessoal de troca de conhecimento e experiências com o docente da disciplina e 

com os estudantes. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE 

Nº: 202110294 

Autor(es): Amanda Ribeiro da Rocha, Lyvia Quevedo Bobadilha, Maria Eduarda Cavali Vieira 

Orientador(es): George Hideki Sakae, Glaucia Pantano, Camila Silveira Da Silva 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Educação Ambiental, Ods 

 

A banalização e a desinformação referentes à importância da conservação dos recursos naturais 

levam à necessidade da promoção da Educação Ambiental (EA), com o intuito de desenvolver 

cidadãos críticos e sensibilizados quanto às questões ambientais. Diante disso, o projeto de 

extensão “Educação Ambiental: um caminho para a sustentabilidade”, vinculado a Pró-Reitora 

de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade Federal do Paraná, visou levar a problemática 

ambiental para crianças, seus familiares e a comunidade como um todo, de uma maneira lúdica e 

contínua. O projeto moldou-se perante a pandemia da Covid-19, todas as atividades foram 

pensadas e desenvolvidas para que pudessem ser realizadas de forma segura e remota durante o 

período de distanciamento social. As atividades presenciais foram substituídas por atividades 

remotas, que englobaram o desenvolvimento de materiais lúdicos e didáticos com a temática 

ambiental, como os livros de passatempos, de acesso livre e gratuito, “Brincando e Aprendendo 

sobre o meio ambiente” e “Brincando e Aprendendo sobre pesquisa científica”. Ademais foi 

criado um blog, com a intenção de facilitar o acesso aos livros, jogos online e leituras para diversas 

faixas etárias. As redes sociais no Facebook e no Instagram também foram criadas para auxiliar 

na divulgação das ações do projeto. Vale destacar que os livros da coletânea “Brincando e 

Aprendendo” abordaram diversos objetivos de aprendizagem dentro dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda Global da Educação 2030, da Organização das 

Nações Unidas. Os dois livros de passatempos atingiram mais de 3684 visualizações, mostrando 

o grande alcance do material. Além disso o segundo livro sobre pesquisa científica foi 

compartilhado com o Movimento Escolas pelo Clima, uma comunidade com mais de 140 escolas 

que trabalham sobre a Emergência Climática, que contempla mais de 106 mil alunos e 16 mil 

educadores. No âmbito das redes sociais, dados coletados até o dia 15 de agosto de 2021 

mostraram um total de 5461 visualizações no blog, 755 seguidores, 2251 curtidas e 84 

comentários nestas redes. Trabalhando de maneira lúdica e didática, por meio das diversas 

produções, o projeto buscou desenvolver a EA de maneira significativa contemplando vários 

objetivos de aprendizagem dos ODS, guiando uma criação de valores, reflexão, mudanças de 

hábitos e provocando ações transformadoras que estimulam a construção de uma sociedade 

sustentável. Ademais, também contribui para uma ampla formação dos extensionistas envolvidos. 
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EM BUSCA DA YVY MARÃEY: CAMINHADAS MBYÁ GUARANI À BEIRA DO 

OCEANO E OS SENTIDOS DA OGUATÁ PORÃ 

Nº: 202110311 

Autor(es): Taise Alessandra Passos 

Orientador(es): Ana Elisa De Castro Freitas 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: MONOGRAFIAS/TCC 

Palavras-chave: Mbyá Guarani, Oguatá Porã, Terra Sem Males 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharel em Gestão Ambiental resulta de pesquisa 

desenvolvida no Laboratório de Interculturalidade de Diversidade do Setor Litoral da 

Universidade Federal do Paraná. Trata-se de estudo das territorialidades Mbya Guarani cujos 

deslocamentos envolvem espaços de Mata Atlântica, focalizando itinerários em direção à porção 

litoral se um vasto território transnacional, abrangendo parcelas da Argentina, Paraguai, Uruguai 

e Brasil, e envolvendo os estados do Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Busca-se compreender as motivações das caminhadas Mbyá em direção ao litoral, 

referidas na literatura como “caminhadas a beira do oceano”, “caminhar para o bem”, “belo 

caminhar”, Oguatá Porã. As fontes da pesquisa advêm dos campos da antropologia, das artes e 

das ciências ambientais, incluindo a produção intelectual de pesquisadores e pesquisadoras Mbyá 

Guarani, e abarcando fontes orais mediadas dialogicamente pelo método etnográfico de 

observação participante, envolvendo autoras, autores e interlocutoras que focalizam os 

deslocamentos Guarani na perspectiva de seus trajetos e espaços, da poética do andar, da 

mitologia que orienta o caminhar. Nos mitos de criação e destruição do mundo, as caminhadas 

através do território são motivadas pela crença de que, no andar em direção ao mar, a pessoa 

Mbyá pode alcançar a terra sem males e transpor o mal que envolve a vida nessa terra. No contexto 

dos deslocamentos e suas múltiplas motivações, a oguatá porã – caminhada visionária - é aquela 

cujo percurso é guiado por Nhanderu-xi, pai-mãe verdadeiros, sendo revelado nos sonhos ou 

visões. Na literatura, a terra sem males, lugar de Nhanderu (Nhanderu retã), se encontra depois 

do mar, sendo o litoral, incluindo as ilhas, local privilegiado para o acesso a yvy marãey, 

considerado espaço dos escolhidos. O nhandereko (modo correto de ser e viver) é fundamentado 

pela espiritualidade e praticado no cumprimento de preceitos, interligando mito e mundo, desde 

tempos imemoriais. Nessa perspectiva, a pesquisa busca avançar na compreensão dos sentidos 

contemporâneos da oguatá porã, rumo a yvy marãey, no contexto do litoral do Paraná, a partir do 

diálogo com uma interlocutora Mbyá Guarani, Juliana Kerexu, cacique da aldeia/tekoa Taquaty, 

localizada em uma parcela da Terra Indígena Ilha da Cotinga, município de Paranaguá, mulher 

Mbyá que se compreende nesse percurso em busca de yvy marãey, a terra sem males. 
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CICLOTURISMO E TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA - CTBC 

Nº: 202110313 

Autor(es): Humberto Marchesi 

Orientador(es): Jose Pedro Da Ros, Beatriz Leite Ferreira Cabral 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cicloturismo, Litoral Do Paraná, Turismo De Base Comunitária 

 

O presente projeto iniciou para conferir maior especificidade a partir de um projeto maior, 

considerado “guarda-chuvas”, a Rota Caiçara de Cicloturismo, que envolve também outro projeto 

um programa de extensão. Em poucas palavras o objetivo geral é de implementar uma ciclorrota 

entre os 7 municípios do litoral do Paraná, evidenciando a cultura Caiçara, o meio ambiente e os 

empreendedores locais. Com reuniões semanais desde março de 2020, muitos avanços foram 

feitos, mesmo com as limitações nos impostas pela COVID 19. O percurso metodológico ficou 

marcado até o presente momento por algumas ações maiores, entre elas: 1. 

Levantamento/inventário participativo dos municípios com reuniões remotas com atores sociais, 

evento chamado “Levantamento participativo para o cicloturismo no litoral do Paraná”; 2. 

Diagnóstico “Estado da Arte” e Prognóstico; 3. Consultas a experts em cicloturismo: um 

benchmarking das boas práticas no Brasil e no mundo, evento denominado “Construindo o 

Circuito Caiçara de Cicloturismo: Conversas com Especialistas” (webinário realizado em 4 dias); 

4. Expedição Caiçara de Cicloturismo (9 dias de duração), percorreu de bicicleta os 340 km da 

Rota Tronco (traçado principal) para fazer uma testagem para posterior validação junto aos 

municípios e comunidades locais. Novas reuniões com as prefeituras agendadas e mais duas 

etapas metodológicas a serem aplicadas: a Técnica Delphi – para uma convergência de ideias e a 

aplicação da matriz/análise SWOT sobre a vocação de cada município. Trata-se de um recorte 

único, evidenciado pelo título desta ação extensionista: Cicloturismo e Turismo de Base 

Comunitária. Entre as hipóteses que circundam esta extensão, que também figura como questão 

de pesquisa, é a que o cicloturismo poderá contribuir sobremaneira no fluxo de visitação 

incrementando a modesta demanda de visitantes nas iniciativas presentes de TBC e demais 

potencialidades. Na sua segunda fase, proposta para o ano subsequente, se contemplam 

capacitações, e formatação de novos atrativos envolvendo potencialidades naturais e culturais. 

Também investigações focadas na valorização da Cultura Caiçara e suas memórias com recorte 

sobre a estratégia metodológica denominada História Oral e outra possibilidade para 

pesquisa/extensão focada na elaboração de atrativos que envolvem a produção de conhecimento, 

pesquisas científicas in loco e outras potencialidades de inovação para a oferta do turismo local e 

consequente geração de emprego e renda atrelados a conservação do meio ambiente nas Unidades 

de Conservação da natureza presentes no litoral Paranaense. 
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PROJETO ESCOLA DE SURF COMUNITÁRIA DE PONTAL DO SUL (FASE III) - 

DÉCADA DO OCEANO E COVID 19 

Nº: 202110315 

Autor(es): Diego Costa Nogues, Eduarda Helena Oliveira Jeremias, Gabriel Domingues de 

Melo, Rodolfo Luis Petersen, Thomaz Bosquetto Matoso 

Orientador(es): Luciene Correa Lima 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Oceanografia, Pandemia 

 

A criação da consciência ambiental mais o combate às fragilidades relacionadas, como propõe a 

Organização das Nações Unidas na celebração da Década do Oceano, é um processo intenso que 

exige mudanças internas e sociais, só assimiladas ao longo do tempo. A Escola de Surf 

Comunitária de Pontal do Sul-ESCPS vem propondo não somente que o surf seja acessível à 

criançada do litoral paranaense, mas que também aja como mecanismo de aproximação entre as 

comunidades universitária e local objetivando a troca de conhecimentos oceanográficos a fim, 

inclusive, de identificar e superar algumas carências e fragilidades sociais presentes no balneário. 

As metodologias estimulavam o conhecimento compartilhado sobre questões socioambientais, 

culturais, escolares, de hábitos saudáveis e respeito mútuo, por meio das aulas específicas de 

surfe, combinadas com atividades complementares tais como canoagem polinésia e oficinas 

multidisciplinares ofertadas por professores colaboradores. Forçadas pela pandemia, as ações do 

projeto foram descontinuadas, rompendo a interação regular com a criançada, vínculo este 

cuidadosamente construído ao longo das etapas anteriores do projeto. O contato com a maioria 

das crianças foi afetado, embora algumas venham amiúde buscar equipamentos para surfar e 

perguntar quando reabriremos a Escolinha. A ESCPS se preocupa com a manutenção do vínculo 

construído e com a disponibilização de apoio nesse momento de distanciamento social, por isso 

a sua ação mais recente foi o mapeamento da situação atual da criançada, por meio de um 

formulário eletrônico, compartilhado via aplicativo whats app. As perguntas do formulário 

incluiram as temáticas Surf, Década do Oceano e Pandemia Covid 19. Como incentivo extra, os 

respondentes concorreram a vale-compras para usar em mercados locais. Resultados parciais do 

formulário atestam que algumas crianças se apartaram totalmente das atividades escolares, outras 

se engajaram em serviços temporários e várias estão em dificuldades sociais e psicológicas, 

sentindo insegurança e medo. Todas disseram sentir falta das atividades rotineiras do nosso 

projeto. A ESCPS acredita ser possível resgatar o vínculo com os participantes e continuar 

encorajando-os a explorar a sensação de liberdade com responsabilidade, a construir 

coletivamente, a cuidar do oceano e a valorizar seu pertencimento ao local onde vivem, apesar 

das restrições materiais e das limitações impostas pela pandemia. 
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SENSIBILIZAÇÃO PARA O USO DA BICICLETA COMO MODAL DE 

TRANSPORTE PELA COMUNIDADE UFPR - FASE II 

Nº: 202110321 

Autor(es): Felipe Bornancin Westphalen, Felipe Roehrig Pacheco, Leticia Paiva de Souza, 

Marina Lucio Mendonca, Roberta Alves Boese, Tiago Chelni 

Orientador(es): Gheysa Caroline Prado, Ken Flavio Ono Fonseca 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Bicicleta, Design, Mobilidade Urbana Ativa 

 

Com o objetivo de proporcionar e fomentar a mudança de hábito na comunidade interna e externa 

à UFPR, o projeto Sensibilização para o Uso da Bicicleta como Modal de Transporte pela 

Comunidade UFPR desenvolveu um sistema colaborativo de compartilhamento de bicicletas que 

atende alunos, professores, técnicos administrativos e terceirizados da universidade, o 

CoolabBici. O sistema funciona com o recolhimento de bicicletas abandonadas nos bicicletários 

da UFPR ou doadas para o projeto, seguido de uma manutenção e redirecionando para 

empréstimos das pessoas inscritas. O projeto teve início em 2017 e o sistema foi resultado de 

parte de uma pesquisa acadêmica de doutorado no PPGDesign da UFPR. Entre outras atividades 

realizadas pelo projeto, o CoolabBici tem duas modalidades, uma realizada durante os períodos 

letivos e outra realizada durante o recesso de verão. O processo de participação dos interessados 

inicia com a divulgação das inscrições através das redes sociais do CoolabBici e outros canais de 

divulgação, onde os participantes preenchem um formulário que possibilita a seleção dos perfis 

de usuários estipulados, levando em consideração a experiência prévia no uso da bicicleta como 

transporte e as motivações pelas quais possuem interesse em utilizar este modal de transporte. Do 

início de 2020 até o momento o projeto passa por duas edições, sendo a primeira por um maior 

período de tempo (de março de 2020 até março de 2021) por conta da pandemia de COVID-19, e 

a segunda de abril de 2021 com previsão de termino em setembro deste mesmo ano. Na edição 

de 2020 o projeto recebeu 42 inscrições, sendo que nove pessoas foram contempladas com o 

empréstimo das bicicletas. Na edição atual o projeto recebeu 154 inscrições (recorde no número 

de interessados) e no momento sete pessoas puderam ser contempladas com bicicletas em 

condição de uso. O acompanhamento dos participantes no período de pandemia está sendo feito 

através de grupos de WhatsApp e redes sociais, sendo incentivado também o uso de aplicativos 

para registro dos trajetos feitos e assim gerar e compilar os dados sobre o percurso e 

quilometragem que estão sendo percorridas com as bicicletas. E após o fim dos empréstimos são 

realizados questionários para a coleta das experiências por parte das pessoas participantes ao 

longo do período. As respostas de todos os anos apontam para a efetividade da proposta de 

incentivar o uso deste modal de transporte, possibilitando a percepção do usuário para os 

benefícios de se inserir a bicicleta como prática de vida, seja como transporte, esporte ou lazer. 
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA DIGITAL PARA A DISCIPLINA DE 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL - 

UFPR, DURANTE O PERÍODO 2/2020. 

Nº: 202110340 

Autor(es): Tiago de Oliveira Gonzaga Teixeira 

Orientador(es): Nelson Luiz Cosmo 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Análise Ambiental, Informações Ambientais, Material Didático 

 

A monitoria digital da disciplina de Conservação da Natureza – AS100 foi realizada de maio a 

agosto de 2021, na retomada do segundo semestre de 2020, do curso de Engenharia Florestal da 

UFPR, no contexto da pandemia de covid-19. Em função das medidas sanitárias, a disciplina foi 

ministrada remotamente, com necessidade de conexão à internet para a realização das atividades 

acadêmicas. Além das aulas remotas, outros desafios didáticos nesse período foram: o incentivo 

e a instrução sobre a utilização investigativa, curiosa e eficaz do ambiente virtual; a obtenção de 

material didático diferenciado e ilustrações de uso aberto; e a realização de atividades que, embora 

remotas, tivessem aplicação prática nos temas da disciplina, utilizando-se ferramentas de fácil 

acesso a todos os estudantes. Buscando tais objetivos, foram realizados durante a monitoria: o 

aconselhamento e esclarecimento de dúvidas aos estudantes, via WhatsApp e e-mail, 

principalmente sobre a realização dos trabalhos; o levantamento de informações ambientais, para 

apoio nas atividades didáticas; a obtenção de imagens para as aulas, com enfoque em crimes e 

desastres ambientais e tipos de Unidades de Conservação, em bancos de imagens livres de direitos 

autorais; procura, seleção, download e organização de arquivos abertos, em sites de órgãos 

públicos, em formato shapefile, kmz, kml e xlsx. O material obtido permitiu fornecer uma visão 

ampla, mas também detalhada, da natureza brasileira e paranaense. Também, foi elaborado 

tutorial em vídeo e texto, para instruir sobre o uso do programa Google Earth Pro, para a 

realização de trabalhos práticos da disciplina, além da orientação aos estudantes, para a realização 

de análises e diagnósticos ambientais relacionados às atividades. Com isso, a monitoria contribuiu 

para tornar mais dinâmicas as atividades dos estudantes, durante o período remoto, estimulando 

a pesquisa de dados temáticos ambientais e o uso de sistemas de informações geográficas de fácil 

acesso, motivando a autonomia no aprendizado. Além disso, pode-se afirmar que a experiência 

de monitoria digital, junto aos aconselhamentos por parte do professor, contribuíram para o 

aprofundamento dos conhecimentos do graduando monitor na área de conservação da natureza, 

bem como para o desenvolvimento do relacionamento interpessoal, focado na ajuda. 
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PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS 

Nº: 202110344 

Autor(es): Leticia Teragi Pereira, Marcos Gustavo Rabello da Silveira 

Orientador(es): Raimundo Alberto Tostes, Giancarlo Alfonso Lovon Canchumani 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Conscientização Ambiental, Reciclagem, Sustentabilidade 

 

O projeto de extensão Práticas Ambientais Sustentáveis (PAS) busca através de ações práticas 

levar a conscientização ambiental para 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 e da ausência de 

políticas públicas, o que tem resultado em danos ao meio ambiente.  Dessa forma, o PAS objetiva 

abordar a problemática ambiental e promover discussões sobre Educação Ambiental, consciência 

ambiental comunitária e propor ações voltadas ao consumo responsável e ao papel de instituições 

cidadãos na preservação ambiental. Ao longo do período da pandemia o projeto enfrentou 

dificuldades no sentido de viabilizar suas ações, seja pela necessidade da adoção de medidas de 

isolamento e distanciamento social, como pela próprio engajamento dos estudantes e da 

comunidade em atividades exclusivamente remotas. Contudo, enquanto não é possível o 

desenvolvimento de ações presenciais, estão sendo desenvolvidas duas ações, em atividades 

remotas, que serão implementadas na comunidade futuramente. A primeira é a produção de uma 

Cartilha de Educação Ambiental voltada para estudantes das séries iniciais do Ensino 

Fundamental. A ideia é trabalhar questões de Educação Ambiental com estudantes da rede pública 

municipal de ensino, em jandaia do Sul, e envolver os estudantes como agentes difusores da 

responsabilidade com o ambiente. A segunda ação é o desenvolvimento de uma composterira 

doméstica e um manual de uso. O modelo que está em desenvolvimento é de baixo custo e será 

oferecido às escolas da rede pública do município de Jandaia do Sul como possibilidade de 

produção de húmus para hortas em parceria com o Projeto de Extensão "mais Merenda", vigente 

na UFPR Jandaia do Sul. 
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LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA TERRESTRE DE MÉDIO E GRANDE 

PORTE EM UMA ÁREA DO ENTORNO DO PARQUE ESTADUAL DO PAU OCO, 

LITORAL DO PARANÁ 

Nº: 202110349 

Autor(es): Alisson Comunello Leal 

Orientador(es): Juliana Quadros 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: MONOGRAFIAS/TCC 

Palavras-chave: Floresta Atlântica, Mamíferos, Unidades De Conservação 

 

A Floresta Atlântica atualmente está reduzida a cerca de 12% de sua cobertura original, e em 

virtude de sua riqueza biológica e níveis de ameaça, é considerada um hotspot mundial de 

biodiversidade, uma das áreas prioritárias para a conservação em todo o mundo. Entretanto, esta 

biodiversidade encontra-se ameaçada, sendo o bioma com o maior número de espécies 

ameaçadas. Possui uma mastofauna bastante rica e estudos têm demonstrado a importância dessas 

espécies na manutenção e no equilíbrio de ecossistemas florestais tropicais. O grau de ameaça e 

a importância ecológica dos mamíferos evidenciam a necessidade da realização de mais estudos. 

Por sua vez o litoral do Paraná abriga, em conjunto com o litoral sul do Estado de São Paulo, o 

maior remanescente contínuo de Mata Atlântica em toda a costa brasileira. Nesse sentido, visando 

contribuir para o preenchimento de lacunas de informações sobre a mastofauna da região, o 

presente estudo objetivou realizar um levantamento quali-quantitativo das espécies da mastofauna 

terrestre de médio e grande porte em uma área particular do entorno do Parque Estadual do Pau 

Oco, litoral do Paraná. O levantamento ocorreu no período de junho de 2019 a maio de 2021, 

utilizando-se da complementação de dois métodos para o levantamento das espécies de 

mamíferos: (a) busca ativa por vestígios deixados pelos animais na realização de suas atividades 

diárias, como pegadas, tocas, fezes e pelos, e (b) armadilhamento fotográfico, no qual ao longo 

do estudo foram amostrados 66 pontos com armadilhas fotográficas instaladas em diferentes 

ambientes da área de estudo e realocadas a cada quinze dias, buscando ampliar a amostragem dos 

locais de possível passagem e uso da mastofauna. O conjunto dos métodos resultou em 23.904 

horas de esforço amostral, contabilizando 610 registros, sendo 467 registros fotográficos, 113 

pegadas, 18 fezes e 12 tocas. E com base nos registros foi constatada uma riqueza de 25 espécies 

de mamíferos distribuídos em 7 ordens e 15 famílias, das quais nove espécies encontram-se em 

alguma categoria de ameaça, sendo duas no nível mundial; quatro no nível nacional e oito no 

Estado do Paraná. Isso indica a importância da área, como corredor ecológico, para a conservação 

da mastofauna pois, em continuidade com áreas florestadas maiores, apresenta condições 

ambientais e disponibilidade de recursos que suportam espécies com diferentes aspectos 

ecológicos. Deste modo o estudo contribui para o conhecimento da mastofauna da região e poderá 

subsidiar ações de conservação de espécies e planos de manejo de unidades de conservação. 
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MINICURSO DE COSMÉTICOS NATURAIS: UMA ESTRATÉGIA DE 

DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Nº: 202110368 

Autor(es): Aline Savicki, Lorena Franqueto, Luana Bueno da Silva, Thais Pieckarski 

Orientador(es): Sandra Mara Woranovicz Barreira 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Cosmetologia, Legislação, Sustentabilidade 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET), guiado pelo princípio da indissociabilidade da tríade 

universitária, possui diversos objetivos, dentre eles, o desenvolvimento de atividades em padrões 

de excelência, que contribuem para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos discentes. 

Considerando esses propósitos, somado ao crescente interesse pelo tema de cosmetologia 

sustentável na atualidade, além das diversas inconsistências sobre o assunto no Brasil, percebe-

se a relevância da realização de eventos que abordem essa temática. Pensando nisso, o grupo PET 

Farmácia UFPR desenvolveu, durante o ano de 2021, o minicurso intitulado “Cosméticos 

Naturais”, destinado a informar os estudantes de diversos cursos de graduação, a partir de fontes 

recentes e seguras, sobre os assuntos que envolvem esses cosméticos. O objetivo deste trabalho é 

expor à comunidade acadêmica quais foram as atividades executadas e os impactos desse evento. 

Um grupo de trabalho (GT) ficou responsável pelo planejamento e desenvolvimento do 

minicurso, visando à melhor organização das atividades. Primeiramente, foram estabelecidos os 

temas das aulas, a quantidade e a duração dos módulos ofertados e as plataformas necessárias. Na 

sequência, foram contatados profissionais para ministrarem as aulas e, ao todo, cinco palestrantes 

de instituições distintas colaboram com o evento. A carga horária total do minicurso foi de 20 

horas e as aulas foram realizadas, no formato teórico e online, na plataforma Microsoft Teams. O 

conteúdo foi dividido em 5 módulos expositivos (dias 12, 19 e 26 de junho e 03 de julho), com 3 

horas, e 5 sessões de tutoria (dias 16, 17 e 22 de junho e 01 e 09 de julho), com duração de 1 hora. 

Os temas dos módulos foram: introdução à cosmetologia; introdução aos cosméticos naturais; a 

química dos cosméticos; cosméticos sustentáveis; certificação e regulamentação de cosméticos 

no Brasil. As inscrições dos participantes aconteceram por meio do Google Forms, sendo 

destinadas 20 vagas para estudantes de farmácia da UFPR, 10 para discentes de outros cursos da 

mesma instituição e 10 para alunos externos à UFPR. Para garantir a certificação, os acadêmicos 

deveriam cumprir dois requisitos: frequência superior ou igual a 75% e nota superior a 7 nas 

atividades avaliativas de cada módulo, também executadas em formulários. Com a realização do 

minicurso, houve a possibilidade de aprimorar o conhecimento sobre cosméticos naturais dos 

estudantes de graduação da UFPR e de outras Instituições de Ensino Superior do Brasil, atingindo 

aproximadamente 50 pessoas. 
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A PRODUÇÃO E O CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS – DA LAVOURA À 

MESA – FASE II 

Nº: 202110370 

Autor(es): Elaine de Oliveira, Gustavo Roque Goulart, Marcelo Staback 

Orientador(es): Juliano Cordeiro 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Agricultura, Agroecologia, Sustentabilidade 

 

A agroecologia é uma ciência que se utiliza de diversas técnicas agrícolas visando se adequar de 

forma consciente e produtiva aos sistemas de cultivos atuais. Seu estudo engloba tanto princípios 

agrícolas como sociais, sendo suas práticas focadas para o bem-estar do planeta e seus habitantes, 

visto que elas partem de manejos ecológicos alternativos frente aos praticados pela agricultura 

convencional. O presente projeto visa a interação dialogada como produtores rurais, professores 

e alunos e com o público consumidor com o intuito de colaborar para o aumento da produção e 

do consumo de alimentos de origem orgânica. Durante o ano de 2021 em decorrência das normas 

de distanciamento social para enfrentamento da pandemia COVID-19 as atividades do projeto 

foram divididas em duas frentes: 1) Forma remota – que concentrou a maior parte do tempo sendo 

dividida em: a) Pesquisa Bibliográfica realizada pela consulta na literatura especializada que 

pudesse auxiliar no entendimento teórico sobre as práticas agroecológicas. Essa atividade foi 

realizada consultando sites de empresas públicas e privadas que desenvolvem trabalhos sobre a 

temática do projeto e em sites de revistas e periódicos científicos. Durante esta atividade foi 

encontrado amplo acervo (textos e artigos científicos) sobre pesquisas relacionadas às técnicas 

agroecológicas. b) Produção bibliográfica – foram elaboradas duas fichas Agroecológicas – 

Biofertilizante Líquido e Remineralização do solo. Esse material será distribuído para o público-

alvo do projeto tão logo as condições sanitárias permitam. c) Participação em eventos - foi 

possível participar de eventos online com apresentação de trabalhos sobre as atividades 

anteriormente realizadas bem como divulgar as técnicas que foram empregadas durante a 

execução do projeto de extensão. 2) Forma presencial – com frequência mensal e respeitando as 

normativas da UFPR foram realizadas atividades de manutenção da estufa e da área de plantio de 

alimentos orgânicos no setor Palotina onde foi possível aplicar os conhecimentos adquiridos. As 

técnicas agroecológicas praticadas na área foram desde uso de irrigação utilizando galões 

plásticos reutilizáveis, como também confecção de armadilhas para controle de insetos pelo uso 

de embalagens de caixas de leite vazias e a aplicação de adubos orgânicos. A participação no 

projeto, garantiu um novo olhar sobre como as técnicas agroecológicas podem ser inseridas em 

sistemas de cultivos orgânicos sem prejudicar o meio ambiente, praticando uma agricultura 

responsável e sustentável. 
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A PRODUÇÃO E O CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS ‘’DA LAVOURA À 

MESA’’ FASE II 

Nº: 202110375 

Autor(es): Amanda Luiza Ludwig, Marcelo Staback, Samuel Palmieri Morais 

Orientador(es): Juliano Cordeiro 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Agroecologia, Meio Ambiente, Técnicas De Cultivo Orgânico 

 

O presente projeto de extensão visa a interação dialogada como produtores rurais, professores e 

alunos e com o público consumidor com o intuito de colaborar para o aumento da produção e do 

consumo de alimentos de origem orgânica. A metodologia do trabalho extensionista está 

concentrada nas seguintes linhas: 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. O período de realização das atividades se altera ao longo do ano sendo: Semanais 

– reuniões de planejamento e atividades práticas na área de cultivo de alimentos orgânicos e da 

estufa agrícola pertencente ao projeto. Mensais – levantamento de preços e volumes dos 

produtores comercializados na Feira de Produtores de Palotina. Semestrais – Participação em 

reuniões da Associação de Produtores Orgânicos do município. Reunião com diretores e 

orientadores de escolas da rede de Ensino Básico de municípios da região oeste e noroeste (Iporã, 

Maripá, Palotina, Terra Roxa e Toledo) e realização de palestras nas escolas. Durante sua 

execução este projeto permeia e está ancorado por conhecimentos advindos de diferentes áreas 

como agroecologia, educação ambiental, sistemas agrícolas sustentáveis, agronegócio, geração 

de emprego e renda, metodologia e recursos didáticos, técnicas de comunicação e relacionamento 

interpessoal. Durante o ano de 2021 em decorrência das normas de distanciamento social para 

enfrentamento da pandemia COVID-19 as atividades do projeto foram realizadas de forma remota 

com a preparação de material bibliográfico sobre as Técnicas Agroecológicas que são empregas 

na agricultura. Esta atividade foi realizada com pesquisas em literatura especializada (sites, 

revistas e periódicos científicos) sobre textos e artigos as práticas agroecológicas. Também foram 

realizadas atividades de manutenção na estufa e na área de plantio de alimentos orgânicos internas 

a universidade. Em todas as atividades se busca 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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DIVULGA BEA 

Nº: 202110395 

Autor(es): Gabrielle Cristine de Almeida, Georgia Paolini, Jennifer Cristina Biscarra Bellio, 

Laura Raquel Rios Ribeiro 

Orientador(es): Carla Forte Maiolino Molento 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Bem-Estar Animal, Ensino Fundamental, Ensino Médio 

 

A população brasileira acessa conteúdo científico com baixa frequência. Portanto, a percepção 

pública acerca dos assuntos que tangem a proteção animal pode divergir do conhecimento 

científico em bem-estar animal. Assim, o Laboratório de Bem-estar Animal da UFPR inicia um 

projeto de extensão com o objetivo de transmitir conhecimento científico para alunos do ensino 

fundamental e médio, a respeito de bem-estar animal. Para isso, artigos científicos de alta 

relevância produzidos pelo grupo LABEA e por outros grupos de pesquisa foram selecionados e 

transformados em uma linguagem acessível ao público em geral, em língua portuguesa, com o 

propósito de estimular o acesso ao conteúdo científico e conscientizar a população acerca de 

assuntos pertinentes acerca do bem-estar animal. O projeto divide-se em dois subprojetos, 

intitulados LABEA Expresso e Mundo BEA. Para a execução do LABEA Expresso, os artigos 

científicos publicados pela equipe do LABEA servem como base para a confecção dos vídeos; 

para o Mundo BEA, são selecionados artigos de autores internacionais para a produção de 

material escrito. Cada vídeo do LABEA Expresso apresenta um artigo, não excedendo 4 min de 

duração. Os artigos são escolhidos por consenso entre aluna e orientadora, sem repetir espécies 

animais de maneira consecutiva. Cada artigo foi resumido e convertido em roteiro para a narração 

ao fundo do vídeo, com a elaboração e projeção de slides com os pontos principais. Para o Mundo 

BEA, os artigos selecionados pertencem a uma revista de classificação Qualis CAPES B1 ou 

superior, sendo publicados há no máximo quatro anos. As informações mais importantes de cada 

um dos artigos são selecionadas, organizadas e traduzidas para o português, utilizando uma 

linguagem simplificada e adequada ao público-alvo. Posteriormente, o conteúdo é formatado para 

se tornar acessível e atrativo aos leitores. Até o momento foram produzidos 14 vídeos do LABEA 

Expresso e nove textos do Mundo BEA. As próximas etapas incluem a construção de um trabalho 

compartilhado entre a universidade e a sociedade, em que o material produzido será apresentado 

ao público-alvo, incluindo o contato com a Secretaria Municipal de Educação para buscar 

parcerias e listar as instituições interessadas, permitindo aplicação e avaliação do material. Assim, 

este projeto pretende construir espaços de diálogo e divulgação da ciência do bem-estar animal, 

para que o conhecimento produzido pela ciência chegue até a sociedade brasileira e contribua 

efetivamente para um mundo melhor e mais justo para todos, incluindo os animais. 
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PROJETO MEIO AMBIENTE 

Nº: 202110396 

Autor(es): Diovana Magalhaes de Toledo Pimenta, Julia de Oliveira Kuchiniski, Luis Felipe 

Bavati Medri 

Orientador(es): Carlos Alberto Ubirajara Gontarski 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Educação Infantil, Interdisciplinaridade 

 

O grupo PET Engenharia Química da UFPR tem como um dos principais pilares difundir o 

conhecimento à comunidade acadêmica, mas também à externa. A fim de atingir este segundo 

público, foi desenvolvido, em 2009, o Projeto Meio Ambiente (PMA) que visa propagar 

informações acerca da destinação do lixo produzido nos centros urbanos, através de práticas 

recreativas e lúdicas, para crianças da educação pública que se encontram no primeiro ao quinto 

ano do ensino fundamental. Já foram proporcionadas atividades teatrais, oficinas que abordaram 

os diferentes tipos de resíduos, além de momentos que incluam as crianças de forma mais direta 

como jogos e gincanas. No entanto, em função da pandemia de COVID-19, as aplicações 

presenciais do projeto foram impossibilitadas. Dessa forma, nesse período as/os integrantes do 

PET se dedicaram à reformulação e ao planejamento das aplicações futuras. Essa reestruturação 

teve como propósito associar as atividades aos conteúdos presentes no Currículo do Ensino 

Fundamental de Ciências da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. Para tanto, as/os 

coordenadoras/es colocaram em prática as informações adquiridas por meio de um minicurso de 

ensino de ciências nos anos iniciais envolvendo ciência, tecnologia e sociedade e realizaram 

pesquisas para incluir recursos pedagógicos alternativos e metodologias ativas nas dinâmicas. Tal 

reformulação resultou na produção de um catálogo, contendo sumário com um resumo das 

principais informações de cada atividade, as quais foram em sua totalidade a idade/ano ideal, 

duração, quantidade de participantes e aplicadoras/es, além de materiais a serem solicitados à 

escola ou fornecidos pelo PET, bem como o objetivo da atividade, descrição e exemplos. Para 

manter o projeto em harmonia com as instituições participantes, foi elaborado um template de 

plano de aula, que deverá ser apresentado à escola previamente para que o corpo docente fique 

ciente das atividades que serão realizadas. Ademais, os trabalhos se estenderam na repaginação 

da identidade visual do projeto, com uma nova logo que evidencia os pilares das atividades e a 

definição da frase de impacto “Unidas/os na preservação por um futuro melhor”. Com a 

finalização dos materiais, visa-se uma relação mais proveitosa entre as escolas e o PET, além de 

possibilitar que as discussões feitas nas aplicações possam ser abordadas em outros momentos 

com as crianças, permitindo que a educação ambiental esteja sempre presente. 
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PROJETO AMBIENTAL - PROPORCIONANDO UMA ALTERNATIVA 

SUSTENTÁVEL PARA O DESCARTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 

Nº: 202110400 

Autor(es): Enzo Sennhauser, Julia de Oliveira Kuchiniski, Naiury da Silva Marcondes, Paulo 

Vitor de Lima Carvalho 

Orientador(es): Carlos Alberto Ubirajara Gontarski, Regina Weinschutz 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Composteira, Meio Ambiente, Resíduos Orgânicos 

 

Em uma sociedade com uma produção de resíduos tão grande quanto a nossa, a destinação desses 

se faz uma discussão necessária. Nesse sentido, o grupo PET Engenharia Química da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) desenvolve, desde 2017, o Projeto Ambiental embasado 

na tríade (ensino, pesquisa, e extensão) que tem o intuito de fornecer uma destinação alternativa 

aos resíduos orgânicos, além de conscientizar as comunidades locais sobre a mesma. Este projeto 

aprofundou-se no conhecimento sobre o assunto, pesquisando em livros e artigos, assim como, a 

construção de dois sistemas de compostagem: composteiras, cuja degradação de resíduos é 

realizada por microrganismos; e vermicompostores, nas quais são utilizadas minhocas. O 

primeiro sistema foi desenvolvido em laboratório, com pequenas composteiras construídas em 

diferentes condições para determinação do melhor método de compostagem, para tal, foram 

analisados parâmetros de temperatura, umidade, pH e volume de chorume. Nestas, foram 

utilizadas, inicialmente, frutas e verduras como resíduos, mas estudou-se a montagem de 

composteiras maiores onde foi aplicado o lixo orgânico. O método da vermicompostagem foi 

aplicado em menor escala, dando destino a grande parte dos resíduos orgânicos do grupo, evitando 

a destinação a aterros sanitários, que, devido à alta produção urbana de resíduos, tem seu tempo 

de vida útil muito curto. O chorume obtido, é um produto rico em matéria orgânica, pode ainda 

ser utilizado para fertilização de solos quando diluído em água, sendo uma alternativa mais 

sustentável do que os atuais insumos agrícolas. Assim, o objetivo final foi a criação de um 

material de divulgação, uma cartilha, para que o grupo PET Engenharia Química levasse a 

importância da compostagem e a sua realização à comunidade externa. Servindo como um manual 

de montagem de uma composteira, provendo um caminho melhor dos resíduos orgânicos de casa 

e, assim, transformá-los em adubo fértil. Consequentemente, incentivando a diminuição da 

quantidade de resíduos encaminhados aos aterros sanitários e lixões. O projeto contou com 

orientação da professora Dra. Regina Weinschutz, do departamento de Engenharia Química. 
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O AR QUE RESPIRAMOS: APLICAÇÃO DE MODELOS DE TRANSPORTE E 

ACÚMULO DE POLUENTES EM AMBIENTES URBANOS 

Nº: 202110408 

Autor(es): Beatriz Pacheco de Carvalho Brasil, Elaine Camacho dos Santos, Kyo Rosemery 

Missawa, Naiury da Silva Marcondes, Patrick Alves Bastos, Victor Augusto Silva 

Orientador(es): Monica Beatriz Kolicheski, Fernando Pablo Devecchi 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Fitorremediação, Modelos De Dispersão, Qualidade Do Ar 

 

Segundo a OMS nove em cada dez pessoas no mundo respiram ar poluído, o que faz desta um 

dos maiores problemas ambientais do século XXI. Poluentes do ar causam impactos no meio 

ambiente a nível local (smog) e global (aquecimento e escurecimento global) e na saúde afetando 

várias partes do corpo humano. Crianças e idosos são as principais vítimas. Mortes de crianças 

abaixo de 5 anos são em maior proporção pois o tamanho do pulmão é menor, o metabolismo é 

acelerado e sua estatura as mantêm mais próximos das fontes de emissões. O projeto de extensão 

O ar que respiramos tem o objetivo de estudar a dispersão de poluentes com o uso de modelos 

aplicados ao ambiente urbano. A modelagem inclui as equações de Navier-Stokes com médias de 

Reynolds (RANS) para calcular o fluxo do vento e o modelo k-ε para considerar o efeito da 

turbulência devido a vegetação. As simulações estão sendo realizadas no software livre 

OpenFoam. Para incluir no modelo a fitorremediação, ou seja, a remoção de MP, está sendo 

estudada a trepadeira unha de gato (Ficus pumila), pois é bem adaptada em Curitiba. Também 

está sendo avaliada a relação da poluição do ar com a saúde, para tal o software livre AirQ+ foi 

adotado. Os resultados indicam que o padrão de qualidade do ar final regulamentado pela 

COMANA 491/2018 trará uma redução do número de mortes por problemas respiratórios e 

cardiovasculares relacionadas com a poluição do ar em Curitiba. As simulações de ruas 

hipotéticas realizadas para CO2 indicaram que, dependendo da posição, as árvores reduzem a 

concentração do poluente. E foi verificado o potencial de fitorremediação de MP pela Ficus 

pumila. Ao final pretende-se ter a simulação de um trecho de uma rua de Curitiba com a inclusão 

de vegetação que possibilite a redução de CO2 e MP e propor alternativas para o plantio de árvores 

e o uso de muros verdes, estes não ocupam muito espaço, podem ser cultivadas em vários locais 

da cidade, são de fácil manutenção e baixo custo. O projeto conta com a parceria do Colégio Paulo 

Leminski, e assim amplia a disseminação desta problemática pois, o desconhecimento do efeito 

da poluição na saúde e no meio ambiente por grande parte da população é tão alarmante quanto a 

baixa qualidade do ar em centros urbanos. Desta forma tem-se buscado, de forma integrada, 

estudar não somente o problema e suas causas, mas também suas possíveis soluções e a 

mobilização da sociedade para a implementação das soluções simples e de baixo custo. 
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM CONSERVAÇÃO DA NATUREZA - DESAFIOS NO 

ENSINO REMOTO 

Nº: 202110409 

Autor(es): Ana Paula Fidelis Cella 

Orientador(es): Christopher Thomas Blum 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Degradação Ambiental, Educação À Distância, Recursos Naturais 

 

Em meio ao atual cenário de degradação ambiental e superexploração dos recursos naturais, a 

disciplina de Conservação da Natureza busca promover o desenvolvimento de uma visão crítica 

dos discentes de Engenharia Florestal, para que possam atuar com agentes transformadores dessa 

realidade através da capacitação técnica, integrando à sua atuação profissional o uso inteligente e 

manejo adequado dos recursos naturais, bem como a conservação de espécies e de ecossistemas 

florestais. Em 2020 o mundo foi impactado pelo surto do COVID-19, um possível reflexo da 

degradação de habitats e do avanço da ocupação humana, que nos aproxima de animais silvestres 

e oportuniza o aparecimento de doenças desconhecidas. A pandemia trouxe grandes desafios para 

sociedade, e muitos setores precisaram se adaptar para prosseguir com suas atividades, dentre 

eles, a educação. A Universidade precisou aprimorar sua plataforma online, e professores e alunos 

precisaram aprender a utilizar meios de aprendizado pouco explorados no ensino presencial. 

Nesse processo a atuação dos monitores digitais foi essencial, dando suporte a ambos. A monitora 

auxiliou o docente a adequar a disciplina ao ensino remoto, no preparo pedagógico das atividades, 

refletindo junto com o orientador sobre as melhores estratégias para a assimilação dos conteúdos. 

Contribuiu na pesquisa de conteúdo auxiliar, preparo e organização de material didático, e 

também prestou apoio na correção de exercícios, questionários e trabalho prático. O trabalho 

prático, que nas turmas presenciais era conduzido em aula pelo docente, precisou ser ajustado, e 

os alunos foram acompanhados e orientados para o adequado desenvolvimento das atividades 

assíncronas. A experiência da educação a distância proporcionou à monitora a oportunidade de 

conhecer e participar de práticas docentes, se desafiando no processo de ensino tanto pela 

perspectiva do educador, como pela perspectiva de aluna, permitindo reconhecer as necessidades 

de ambas as partes, enriquecendo seu crescimento como pessoa, profissional e acadêmica. 
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GUARDIÕES DA RIZOSFERA: REAFIRMANDO AÇÕES 

Nº: 202110454 

Autor(es): Caroline Vanzzo Delai, Marco Antonio Bacellar Barreiros, Matteus dos Santos 

Simonato, Nataniel Osmar Risse, Rafaela Moreira do Carmo, Sara Tiemi Nishida, Vanessa Tais 

Mohr Fulber, Vivian Natalia Kaufert 

Orientador(es): Luciana Grange, Vivian Carre Missio 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Agronomia Sustentabilidade Ambiente, Biodiversidade, Solo 

 

Extensão Universitária é a comunicação que se estabelece entre a universidade e a sociedade 

visando contribuir para o desenvolvimento local. Oportuniza aos alunos colocar em prática o 

conhecimento adquirido durante a graduação e, esta troca horizontal entre os saberes científicos 

e espontâneos, leva a uma experiencia, sem hierarquia, que tem alcançado transformações 

significativas do ponto de vista técnico-profissional, social e pessoal. No entanto, diante do 

cenário pandêmico, onde o contato com a comunidade precisou ser repensado, o presente projeto 

bem como seus professores e alunos, também tiveram que se ajustar para que os objetivos 

extensionistas continuassem sendo atendidos. Reuniões remotas foram organizadas entre o 

docente responsável e os alunos participantes. Em pauta: 1. Como dar continuidade as atividades 

nas escolas de forma remota; 2. Como estabelecer os parceiros da pedagógica inversa e implantar 

os ensaios de campo a distância; 3. Retomar materiais de estudos e acompanhar os eventos digitais 

sobre temas relacionados a biodiversidade do solo durante o período da pandemia; 4. Como 

produzir materiais e resultados de extensão no formato digital. O Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Fixação Biológica de Nitrogênio (FIXTEC), colaborador do “Guardiões da rizosfera”, conseguiu 

dar continuidade as atividades de laboratório, de forma orientada e segura, o que proporcionou a 

produção de vídeos didáticos com o objetivo de retomar o calendário das escolas de forma remota. 

Como parte dos planos de trabalhos de IC em andamento, eram ensaios instalados nas 

propriedades dos próprios alunos bolsistas, a experiencia da pedagogia inversa foi possibilitada 

com a anuência destes pais e produtores rurais. Por conta do Congresso Mundial sobre a 

biodiversidade do solo, organizado pela FAO - ano de 2020, o grupo concorreu representando a 

SBCS com a produção literária, intitulada “Nódulos Sangrentos”. Esta produção tinha a finalidade 

inicial de dar um suporte lúdico ao projeto implantado nas escolas tendo como público-alvo pré-

adolescentes. Outros contos estão sendo produzidos para que seja elaborado um encarte com 5 

histórias. Portanto, o projeto “Guardiões da rizosfera – reafirmando ações”, conseguiu cumprir 

com a premissas da extensão de forma remota, promovendo experiências de popularização da 

ciência do solo através de atividades que favoreceram a construção da consciência da importância 

da biologia do solo para a produção sustentável de alimentos e para a construção dos profissionais 

do futuro. 
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CÃO COMUNITÁRIO DIGITAL SEGUNDA EDIÇÃO 

Nº: 202110462 

Autor(es): Eduardo Henrique Goncalves, Emanuele Blotz Menezes, Isadora de Castro Travnik 

Orientador(es): Carla Forte Maiolino Molento 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Bem-Estar Animal, Bem-Estar Único, Manejo Ético 

 

Existem muitos cães em situação de rua que necessitam de atenção, tanto do ponto de vista de 

proteção animal quanto de qualidade de vida das pessoas, em termos de controle de doenças e 

acidentes. Como alternativa de manejo de tais animais, o Programa Cão Comunitário (PCC), 

implementado em algumas prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba e outros municípios 

brasileiros, busca estreitar laços entre cães que vivem nas ruas, seus cuidadores e todos os 

moradores locais, em prol do bem-estar único, que envolve a qualidade de vida dos cães e a saúde 

pública. Este 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. Todas as informações 

serviram de base para a criação da Plataforma Cão Comunitário Digital, disponível em 

http://www.labea.ufpr.br/caocomunitario/. As próximas etapas envolvem a difusão de 

conhecimento entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, por meio do aprimoramento 

do conteúdo da interface digital interativa, a avaliação de aspectos de funcionalidade e efetividade 

da Plataforma e a publicação de um artigo de divulgação sobre o trabalho. A atualização da 

Plataforma Cão Comunitário Digital ocorrerá a partir da coleta de dados desde revisão 

bibliográfica de trabalhos e referências existentes e relacionados ao Programa, até novas 

entrevistas com pessoas envolvidas com os cães, como seus cuidadores ou interessados no tema. 

A disponibilização das informações na Plataforma ocorrerá segundo critérios de design da 

informação. A partir disso, esperamos aproximar a sociedade da comunidade acadêmica, 

sugerindo maneiras éticas e eficientes de manejo dos cães em situação de rua, além de criar uma 

nova versão do site como plataforma interativa e avançar na redação do artigo de divulgação sobre 

o PCC, apresentando os resultados obtidos ao longo do projeto de extensão. Até o momento, a 

Plataforma está configurada de modo a atingir o público-alvo, sendo que nos próximos meses 

serão avaliadas a sua usabilidade e a sua efetividade. Dessa forma, pretende-se contribuir para 

que indivíduos próximos aos cães ofereçam cuidados que resultem no aumento da qualidade de 

vida dos animais e da comunidade, constituindo assim um avanço em termos de bem-estar único. 

Tal contribuição será buscada principalmente pelo aprimoramento da compreensão do PCC pela 

sociedade em geral. 
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ESTRATÉGIAS DE DESING PARA PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA 

ATIVA 

Nº: 202110484 

Autor(es): Leticia Zem Messias 

Orientador(es): Gheysa Caroline Prado 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Cidade, Design, Mobilidade Ativa 

 

Este resumo apresenta as atividades realizadas na Iniciação Científica Estratégias de Design para 

Promoção da Mobilidade Urbana Ativa dentro do período de Setembro de 2020 até Agosto de 

2021. As atividades de pesquisa envolveram reuniões semanais, onde os membros da iniciação 

em conjunto da orientadora debateram sobre temas e publicações relacionadas à mobilidade ativa, 

mobiliário urbano, as diversas formas de interação entre as pessoas e o espaço urbano e o design 

voltado para a cidade. As reuniões e atividades de pesquisa foram realizadas de maneira remota 

devido à pandemia de COVID-19, limitando de certa maneira as formas de atuação do grupo. 

Assim, foram definidas possíveis perguntas direcionadoras de pesquisa e, ainda em uma fase 

exploratória, desenvolveu-se um artigo de revisão bibliográfica assistemática, que tem como base 

dez artigos produzidos entre 2008 e 2020, o artigo denonimado "Design e mobiliário urbano: 

contribuições para a mobilidade ativa nas cidades " foi submetido e aprovado para o VIII 

Simpósio de Design Sustentável. Após o desenvolvimento do artigo, foi decidido dar 

continuidade às pesquisas, iniciando a fase de campo. Primeiramente foi feita uma coleta de dados 

a partir de formulários com moradores da cidade de Curitiba, que permitiram um mapeamento 

superficial da interação e percepção sobre mobiliários urbanos, deslocamentos frequentes e 

modais utilizados na cidade. Em seguida, houve uma análise prévia e a pesquisa foi direcionada 

aos mobiliários urbanos que são considerados mais e menos importantes pelos cidadãos: as 

lixeiras e as bancas de jornais, respectivamente. Houve também um recorte de regional, 

enfatizando a Regional Matriz (maior índice de destino) e Regional Boa Vista (maior índice de 

partida). Para mapear a localização destes mobiliários nestas regiões foi necessária abrir um 

pedido de acesso à informação à vereança, com os quais conseguiu-se os tipos de lixeiras 

presentes na cidade e o mapeamento de onde estão instaladas. Para um próximo artigo, busca-se 

apresentar os resultados obtidos a partir da análise e cruzamento de dados do formulário e uma 

discussão o com o que foi visto na fase I. Por fim, permitirá uma análise, ainda que superficial, 

de como os mobiliários urbanos são vistos pelos cidadãos de Curitiba, e como isso é influenciado 

pelos modais que são utilizados em seus deslocamentos. 
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PROJETO ARBORETO - PET ENGENHARIA FLORESTAL 

Nº: 202110507 

Autor(es): Ana Beatriz Barbosa, Ana Carolina Coelho Schimaleski, Isabelle Mesadri Gewehr, 

Vinicyus Jorge Mordaski Visini da Cruz 

Orientador(es): Alessandro Camargo Angelo 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Arboreto, Pequenas Propriedades Rurais, Silvicultura 

 

O projeto “Arboreto” é uma iniciativa de caráter prático que envolve o planejamento, implantação 

e manutenção de áreas com espécies florestais de interesse econômico e ambiental. Desta forma, 

o projeto almeja atender ao trinômio “ensino, pesquisa e extensão”, preconizados pelo programa 

PET. A partir de reuniões com a comunidade interessada foram definidas as principais demandas 

ligadas ao tema para balizar escolhas técnicas, o elenco de espécies testadas e os procedimentos 

em campo. Os plantios foram realizados na Fazenda Canguiri (UFPR) em Pinhais - PR, em área 

com relevo suave ondulado e clima cfb. O preparo do solo se deu com subsolagem (40 cm), 

seguida de gradagem devido a compactação. A área foi implantada em dezembro de 2012, sob o 

espaçamento de 3x2m realizado com motocoveador. As parcelas do plantio foram constituídas 

por 80 plantas. A partir desse momento, seguiu-se um cronograma de manutenção da área, 

envolvendo a limpeza e intervenções como podas e desbastes. O projeto demanda um conjunto 

de atividades rotineiras, como a realização de coroamento, roçada, fertilização, poda baixa e poda 

alta, demarcação de tratamentos e coleta de dados. Estas atividades são realizadas pelos membros 

do PET em conjunto com atividades didáticas de disciplinas de graduação e pós-graduação. 

Entretanto, em virtude da pandemia causada pelo COVID-19, essas atividades foram restringidas 

para preservar a saúde dos integrantes. Atividades com um público maior prosseguiram 

virtualmente, através de reuniões e palestras conduzidas pelos petianos a respeito do que é 

desenvolvido no projeto. Desta forma é contemplado o componente “ensino” do trinômio 

mencionado acima. O elemento “pesquisa” os dados destas áreas têm sido usados para a 

elaboração de documentos científicos, desde resumos de iniciação científica até artigos em 

periódicos indexados, bem como livros relacionados ao tema. O local já foi utilizado para o 

processo formativo de iniciações científicas de ensino médio e graduação até o doutoramento de 

profissionais. O elemento “extensão” é contemplado através do fluxo de produtores rurais, 

empresas e instituições de ensino interessados no tema. Por meio de reuniões apresenta-se as 

atividades desenvolvidas nas áreas do projeto e os participantes têm a possibilidade de cooperar 

na manutenção e instalação dos plantios. Atividades como essa oportunizam uma vivência prática 

e interação dos acadêmicos com estes produtores, empresários e alunos da rede pública, bem 

como junto a extensionistas da Emater - PR, uma das parceiras do projeto. 
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GESTÃO, AVALIAÇÃO E TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE (GATMA) 2 

Nº: 202110550 

Autor(es): Amanda Pollyanna da Silva Rodrigues, Athina Costa, Eduardo Vinicius Dias, 

Gabriel Bolzan, Giovanna Bellotto Vajda, Giulia Marina Chiarello Rocha, Jose Paulo de 

Oliveira Neto, Leticia Lao Wagner, Lucas Piccoli Kroth, Lucas Veiga Filadelfo, Mariana Moro 

Hau 

Orientador(es): Myriam Lorena Melgarejo Navarro Cerutti 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Gestão De Resíduos, Meio Ambiente, Sustentabilidade 

 

O GATMA atua na área de Ciências Ambientais, desenvolvendo atividades de produção e 

divulgação científica que promovam a preservação e recuperação do meio ambiente urbano e 

industrial com ênfase no ar, água e solo, com a participação de docentes e discentes do Programa 

de Pós-Graduação em Meio Ambiente Urbano e Industrial (PPGMAUI), alunos de graduação, 

membros externos de instituições parceiras e demais interessados. O projeto objetiva divulgar o 

conhecimento acadêmico construído no PPGMAUI com as comunidades acadêmica e externa; 

aproximar  a graduação da pós-graduação, ao incentivar a participação dos graduandos nas 

disciplinas e pesquisas realizadas pelo PPGMAUI; contribuir nos diversos setores da sociedade 

pela troca de saberes produzidos pelo GATMA através de eventos e parcerias, visando o 

desenvolvimento econômico, social e cultural sustentável; fortalecer ideias sustentáveis dentro da 

UFPR ao criar e implementar soluções para a gestão de resíduos sólidos junto aos órgãos internos 

responsáveis e a comunidade acadêmica; socializar, através de mídias sociais,  hábitos e ações 

sustentáveis sobre consumo individual, desenvolvimento urbano e produção industrial; aprimorar 

a formação de alunos do ensino técnico e superior ao promover eventos e cursos de extensão que 

ensinem conhecimentos, aplicáveis em suas futuras profissões, para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. Em 2021, destaca-se a Semana GATMA, evento de extensão online que 

tem como intuito apresentar para o corpo discente da UFPR e à comunidade externa temas 

voltados ao meio ambiente e sustentabilidade. A Semana GATMA busca promover palestras com 

temas relevantes para o meio acadêmico, possibilitando que os discentes adquiram conhecimentos 

na área de meio ambiente e tecnologia. Foram convidados profissionais e pesquisadores desse 

campo, para que pudessem expor suas experiências e conhecimentos sobre o tema. Além disso, 

estão em andamento no GATMA atividades como: produção de minicurso online sobre Gestão 

de Resíduos Sólidos; elaboração do plano de gestão de resíduos para o Centro Politécnico (estágio 

inicial); produção de materiais de divulgação científica para redes sociais; organização de 

palestras e lives com o objetivo de dialogar com a comunidade; e participação voluntária de alunos 

do GATMA em pesquisas de discentes do PPGMAUI. Sendo assim, o projeto procura cada vez 

mais intensificar ações que democratizem o conhecimento técnico e científico e estruturar o 

vínculo com o PPGMAUI para produzir e divulgar técnicas de gestão e avaliação ambientais. 
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INTERAÇÕES CULTURAIS HUMANÍSTICAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS COMO 

FERRAMENTAS PARA A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

Nº: 202110571 

Autor(es): Renata Soares Kellermann 

Orientador(es): Paulo Rogerio Lopes 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Agroecologia, Comunicação, Educação 

 

O projeto de Tecnologias Sociais para a Segurança e Soberania Alimentar é um projeto de 

extensão desenvolvido pelo curso de Tecnologia em Agroecologia, da UFPR Litoral. Tem como 

pressuposto reunir, sistematizar e compartilhar tecnologias sociais utilizadas por comunidades 

e/ou indivíduos com o intuito de auxiliar na promoção da segurança e da soberania alimentar e 

também na transição para sistemas agroalimentares e sociedades mais sustentáveis, considerando 

as dimensões éticas, culturais, políticas, econômicas, sociais e ambientais que orientam a 

Agroecologia. O projeto está vigente desde novembro de 2019 e permanecerá até dezembro de 

2022. Já passou por diferentes momentos, desde a partilha constante com o pré-assentamento José 

Lutzenberger, onde diversas tecnologias sociais foram reunidas e praticadas, até a sistematização 

escrita, artística e/ou digital dessas e de outras. Atualmente, um dos focos do projeto é a 

elaboração de um artigo científico onde relacionam-se tecnologias sociais, transição 

agroecológica e as Interações Culturais Humanísticas (ICH’s), que são espaços pedagógicos da 

UFPR Litoral onde a comunidade acadêmica e não-acadêmica pode trabalhar temas de seus 

interesses. A ICH sobre a qual o projeto ampara-se para a elaboração desse artigo científico deu-

se em dois momentos do Ensino Remoto Emergencial e teve foco na Transição Agroecológica. 

A intenção da elaboração desse artigo é alertar sobre as consequências ambientais, sociais, 

culturais e econômicas do sistema capitalista e do agronegócio, sensibilizar para outros caminho 

de (des)envolvimento e reconhecer, refletir e compartilhar sobre o papel de espaços pedagógicos 

que dialoguem com os princípios da Educação Popular, como são as ICH’s. Ademais, também 

são focos do projeto: construir uma cartilha sobre transição agroecológica e tecnologias sociais, 

contribuir para o planejamento de oficinas, cursos e seminários que dialoguem com esses temas 

e agir, planejar e articular-se junto ao curso de Tecnologia em Agroecologia e ao NEA Juçara. 
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DESAFIO INTERMODAL FASE LL 

Nº: 202110574 

Autor(es): Felipe Bornancin Westphalen, Felipe Roehrig Pacheco, Gheysa Caroline Prado, Jose 

Carlos Assuncao Belotto, Leticia Paiva de Souza, Marina Lucio Mendonca, Marlos Teixeira 

Gomes Filho, Matheus dos Santos Sauer, Roberta Alves Boese, Tiago Chelni 

Orientador(es): Silvana Nakamori Belotto, Ken Flavio Ono Fonseca 

Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Mobilidade Urbana, Políticas Públicas, Trânsito 

 

O Projeto Desafio Intermodal (DI) de Curitiba é uma ferramenta de estudo lúdico realizado desde 

2007, a 1° edição foi organizada por cicloativistas do movimento Bicicletada e a partir de 2008 

por intermédio do Ciclovida a UFPR passou a coordenar sua realização. O evento estuda as 

diferentes formas de deslocamento urbano, com o objetivo de medir a eficiência dos meios de 

transporte utilizados na cidade em horário de rush. A pesquisa coleta dados considerando as 

variáveis de tempo, emissão de gases poluentes e gastos financeiros realizados durante o trajeto. 

Os resultados mostrado ao longo dos anos, publicados em relatórios mostram que cada vez mais 

são necessários esforços das autoridades para a criação de políticas públicas que favoreçam a 

melhoria nas condições de deslocamento, incentivando o uso de modais ativos de transporte 

(como a caminhada, corrida e a bicicleta) e também a necessidade de investimentos para a 

melhoria no transporte público, que refletiriam na fluidez do trânsito e evidencia que o uso de 

modais ativos favorece não apenas os que utilizam esses meios, mas também aqueles que fazem 

a opção pelos automóveis e a sociedade como um todo. Ao longo dos anos além do DI oficial da 

cidade de Curitiba a pesquisa inspirou e foi abordada em diversos artigos científicos, tccs, 

dissertações e teses de doutorado. Foi adotada como conteúdo em disciplinas nos cursos de 

Engenharia civil, Arquitetura e Urbanismo na UFPR e também como ferramenta para o ensino de 

ciências em algumas escolas da rede municipal. Durante a pandemia em 2020, o projeto DI 

promoveu ações por meio das redes sociais, como webinários com discussões sobre a metodologia 

e a repercussão do DI ao longo dos anos, com a participação de pesquisadores e depoimentos de 

colaboradores históricos, também organizou a publicação “Compilado dos Desafios Intermodais 

de 2007 a 2019” que resgata o histórico das 13 edições e apresenta os resultados das pesquisas 

realizadas pelo evento ao longo desses anos. Pode-se verificar que após treze edições do DI, que 

o projeto colabora para a visibilidade da mobilidade sustentável demonstrando a importância dos 

modais ativos, que juntamente com a pressão de movimentos da sociedade civil organizada tem 

impactado no avanço de políticas públicas relacionadas à mobilidade ativa por bicicleta na cidade 

de Curitiba e no estado do Paraná. Tais levantamentos apontam que a metodologia utilizada pelo 

DI é eficiente e eficaz, sendo adaptável a diferentes contextos, e passível de replicação em outras 

cidades e também como ferramenta pedagógica. 
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PROGRAMA CICLOVIDA - FASE III 

Nº: 202110582 

Autor(es): Altair Francisco, Felipe Bornancin Westphalen, Felipe Roehrig Pacheco, Ken Flavio 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Ciclomobilidade, Mobilidade Ativa, Mobilidade Sustentável 

 

O Programa CICLOVIDA desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão com o objetivo de 

transformar a Universidade Federal do Paraná (UFPR) em um núcleo irradiador de uma cultura 

de mobilidade urbana mais ativa, saudável e sustentável, com ênfase no uso da bicicleta, 

promovendo a articulação entre o meio acadêmico, sociedade civil e o poder público para o 

desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à sustentabilidade e mobilidade urbana. Este 

resumo destaca as atividades realizadas em 2020 e 2021, como a adaptação para reuniões onlines, 

o desenvolvimento de webinários, e das redes sociais, tais como Facebook e Instagram, para 

ampliar a divulgação das atividades realizadas pelo programa e seus projetos vinculados. 

Destacamos também outras três ações em desenvolvimento com parceiros internos e externos a 

UFPR. Com a adaptação por conta da pandemia da COVID-2019, as atividades passaram a 

acontecer de forma remota, assim vem sendo utilizada a plataforma Teams para a comunicação 

entre os participantes e a realização de reuniões semanais, além de outras reuniões da equipe com 

os colaboradores externos. Sendo assim, o programa realizou alguns webinários temáticos como 

um evento de extensão com o tema “Construindo mobilidade sustentável no cenário do novo 

normal”, que promoveu uma conversa entre pesquisadores e profissionais da área de mobilidade 

urbana ativa e sustentável para discutir novas possibilidades do uso da bicicleta dentro da 

pandemia da COVID-19 e outros seis eventos sobre cicloturismo. Como resultado, houve um 

maior desenvolvimento nas redes sociais do programa, visando disponibilizar o conteúdo 

desenvolvido e discutido dentro do programa ao conhecimento público, buscando ter um maior 

alcance com as postagens e o aumento de seguidores nas redes sociais. O CICLOVIDA também 

está na coordenação do Diagnóstico Paranaense da Ciclomobilidade em colaboração com o 

Programa Estadual de Ciclomobilidade-CICLOPARANÁ/ DETRAN PR, da implantação da Rota 

Caiçara de Cicloturismo em parceria com o curso de Gestão de Turismo da UFPR Litoral e 

participa em conjunto com a ONG Transporte Ativo do RJ, com o LABMOB da UFRJ e com 

Observatório das Metrópoles, da 3ª edição da pesquisa do Perfil do Ciclista no Brasil. Apesar das 

adaptações necessárias devido às restrições impostas pela pandemia, o CICLOVIDA moldou-se 

e continuou avançando em seu objetivo de realizar ações de ensino, pesquisa e extensão visando 

influenciar políticas públicas, tornando a UFPR protagonista no desenvolvimento de uma cultura 

de mobilidade urbana mais humana, saudável e sustentável. 
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DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO IOT PARA COLETA DE PARÂMETROS 

AMBIENTAIS E DE CICLOMOBILIDADE 

Nº: 202110612 

Autor(es): Isabela Antonietto de Abreu 

Orientador(es): Andre Bellin Mariano 

Evento: EAF 

Área Temática: Meio Ambiente 

Programa Institucional: MONOGRAFIAS/TCC 

Palavras-chave: Ciência Cidadã, Dispositivo Iot, Parâmetros Ambientais 

 

Com a publicação da Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, os municípios brasileiros 

foram desafiados a encontrar soluções para o deslocamento de bens e pessoas pela cidade. Em 

resumo o objetivo da Lei é incentivar os deslocamentos por meios de transportes não motorizados 

e coletivos e, consequentemente, desestimular o uso dos transportes individuais motorizados. 

Partindo desta problemática e entendendo que não só os governantes, mas também a população 

deve estar envolvida nas mudanças, este trabalho teve como objetivo utilizar da ciência cidadã, e 

através de um disposi tivo IoT conectado a bicicletas e um aplicativo para smartphone, coletar 

parâmetros ambientais: temperatura, umidade, som e ciclomobilidade (número de ultrapassagens 

perigosas sofridas pelo ciclista) de modo a permitir o desenvolvimento de futuras fer ramentas de 

gestão a partir dos dados coletados. O dispositivo IoT foi composto por: KY-038 (sensor de som), 

DHT22 (sensor de temperatura e umidade), HC-SR04 (sensor ultrassônico), microcontrolador 

Arduino Nano e módulo Bluetooth HC-06. Os sensores utilizados foram verificados 

metrologicamente em relação às suas precisões. O sensor HC-SR04 e o DHT22 apresentaram 

bons resultados, demonstrando homogeneidade e boa precisão das medidas. Já para o sensor KY-

038, os testes aplicados não foram conclusivos sobre o padrão das medidas realizadas, ainda sim, 

esta foi adicionado no projeto com a intenção de proporcionar o mínimo de conhecimento deste 

parâmetro durante o deslocamento do ciclista. Para a integração do dispositivo IoT com o cidadão, 

foi criado o aplicativo Smart Mobility PRO: interface onde o usuário interage com o dispositivo, 

coletando os parâmetros citados e ainda a localização GPS do smartphone. O equipamento foi 

utilizado em vários deslocamentos coletando dados de ciclomobi lidade, e outros modais, 

demonstrando a viabilidade desta plataforma proposta para estudos de deslocamentos nas cidades. 
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Este projeto se fundamenta na Estratégia Global para Conservação de Plantas – GSPC, programa 

da CDB que tem como foco compreender, conservar e utilizar de maneira sustentável a grande 

diversidade mundial de flora, além de promover conscientização e criar condições para aplicá-la. 

O objetivo é utilizar o capital científico do Herbário EFC para disseminar o conhecimento sobre 

plantas nativas e sobre a importância de conservar a diversidade vegetal para diferentes setores 

da comunidade, de modo a contribuir com o amadurecimento socioambiental. Durante o período 

da Pandemia do Coronavírus, o projeto focou em ações que pudessem atingir o público de forma 

remota, assim como no planejamento de um instrumento didático para ações de extensão futuras, 

no retorno às atividades presenciais. Foi dada continuidade ao serviço extensionista “Coleção 

botânica do Herbário EFC: manejo do acervo e divulgação dos registros em banco de dados on 

line”, com o objetivo de documentar a flora regional de modo a servir como instrumento científico 

e de disseminação da informação para cursos de graduação e pós-graduação da UFPR, outras 

universidades e instituições de pesquisa, assim como para a comunidade profissional atuante nos 

âmbitos de botânica e ciências florestais e afins. Somente em no primeiro semestre de 2021 já 

foram feitos mais de 230.000 downloads de dados do Herbário EFC disponibilizados na 

plataforma SpeciesLink (http://www.splink.org.br/showUsage) por meio desta ação. Foi também 

conduzido o serviço extensionista “Conhecer plantas para conservar a biodiversidade - divulgação 

online da flora nativa nas mídias sociais”, com objetivo de divulgar informações sobre plantas 

nativas e sobre a importância de conservar a diversidade vegetal. O perfil no Instagram 

(https://www.instagram.com/herbario_efc/) criado para esta ação já conta com 1650 seguidores. 

Por fim, visando preparar uma ferramenta para ações extensionistas presenciais futuras, está 

sendo realizada a “Adequação ambiental e ordenação da arborização do entorno do CIFLOMA”, 

que prevê um a definição de uma lista de espécies a comporem uma coleção didática de plantas 

lenhosas e um projeto técnico para execução do plantio. Espera-se alcançar como resultado final 

a implantação de conjuntos vegetais didáticos para fins de ensino, pesquisa e extensão destinados 

à comunidade acadêmica e sociedade em geral. O projeto vem cumprindo com seus objetivos por 

meio da efetiva disseminação do conhecimento sobre plantas e a importância de sua conservação, 

procurando sempre atender variados segmentos estratégicos da sociedade. 
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RELATÓRIOS MENSAIS DE MEDIÇÕES DE MATERIAL PARTICULADO EM 
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Palavras-chave: Material Particulado, Qualidade Do Ar, Sensores 

 

A poluição atmosférica está relacionada diretamente ao aumento do risco de infecções 

respiratórias agudas, câncer respiratório, arteriosclerose, inflamação de pulmão, agravamento de 

sintomas de asma e aumento de internações hospitalares. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estimou que 6,5 milhões de mortes no ano de 2012 foram causadas por enfermidades 

relacionadas à poluição do ar. As principais fontes em ambientes urbanos que causam esse tipo 

de poluição são veículos automotores e indústrias que têm emissões atmosféricas relacionadas a 

queima de combustíveis fósseis e queima de biomassa vegetal. Este projeto de extensão está 

associado ao projeto de pesquisa da UFPR aprovado pelo MCTIC/CNPq, 423674/2018-8, 

intitulado “Monitoramento e estudo de relações entre material particulado e variáveis 

meteorológicas em Curitiba”. Foi criada uma rede de monitoramento para Material Particulado 

com 8 estações de amostragem em Curitiba e na região metropolitana de Curitiba. Em cada 

estação existem sensores de MP10, MP2,5, temperatura e umidade. O projeto de extensão tem 

como objetivo gerar boletins mensais online de monitoramento de material particulado que está 

sendo realizado em Curitiba. Pretende-se socializar o conhecimento acadêmico gerado nas 

atividades de pesquisa e promover a participação efetiva da sociedade na vida da universidade 

com a geração de material educativo em redes sociais. Os boletins visam esclarecer a sociedade 

sobre as condições ambientais de aumento da concentração de poluentes atmosféricos na capital 

do Paraná, além de caracterizar as fontes e hotspots. A página do Laboratório de Computação e 

Tecnologia em Engenharia Ambiental (LACTEA) http://www.lactea.ufpr.br/projetos/quali-ar/mp 

contém os relatórios mensais, existem relatório desde janeiro de 2020 até Junho de 2021. Os 

relatórios informam o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) para a cidade de Curitiba com base nos 

dados dos sensores. Não se tratam de sensores oficiais de material particulado para 

regulamentação do ar, mas eles servem com o propósito educacional e permitem identificar as 

regiões mais críticas da cidade. As redes sociais do projeto são: 

https://www.instagram.com/cwbreathe/ e https://www.facebook.com/CWBreathe/. 
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ATENDENDO A COMUNIDADE EM DESASTRE 

Nº: 202110733 
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Evento: ENEC 
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O grupo de cientistas do Centro de Apoio Científico em Desastres (CENACID-UFPR) 

disponibiliza conhecimento científico para comunidades, municípios, governos estaduais e 

federais incluindo Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e a Presidência da República. 

Também apoia governos estrangeiros, entidades públicas e privadas e organismos internacionais 

como a Organização das Nações Unidas - ONU. O propósito é contribuir com conhecimento 

científico especializado quando é necessário para reduzir as perdas e o sofrimento da sociedade 

em desastres naturais e ambientais. A equipe do centro possui constituição multidisciplinar e atua 

através de metodologias interdisciplinares. O grupo inclui quase 60 integrantes, com um núcleo 

central de 20 cientistas de cinco setores da UFPR e professores da UFRJ, USP, UNICAMP, 

UFRRJ, UFBA, UERJ, DRM-RJ, UFPel e UnB, além de alunos que apoiam as atividades do 

centro. O CENACID possui sistema de treinamento próprio com cursos para cientistas e para 

alunos apoiadores, oferecido em frequência anual. As equipes do centro já atuaram em mais de 

uma centena de grandes desastres no Brasil e em várias partes do mundo, incluindo os desastres 

com deslizamentos (PR, SC, SP e MG e Equador), inundações (PR, MG, SP e RJ e Bolívia), 

vazamentos de óleo, rompimentos de barragens, furacões e tempestades tropicais na América 

Central e Equador, e em terremotos no Brasil, Haiti, El Salvador e Peru, entre outros desastres. O 

centro também presta assistência para prevenção de desastres, perda de patrimônio natural e para 

a recuperação de comunidades atingidas. O centro recebeu várias homenagens incluindo diplomas 

de reconhecimento de governos e de universidades e foi o primeiro centro do mundo a receber da 

ONU o prêmio “Green Star Award” por excelência em resposta e prevenção a desastres. Entre os 

mais recentes desastres atendidos pelo grupo estão colapsos em terrenos cársticos (PR, 2020), 

deslizamentos generalizados (MG, 2020), rompimento de barragem em Brumadinho (MG,2019), 

inundações (PR e MG, 2020 e 2021) entre outras. Adicionalmente às suas ações de prevenção e 

resposta a processos perigosos, o centro também desenvolve atividades educativas em resiliência 

e meio ambiente, bem coimo atua na capacitação para grupos de proteção civil, governos, 

empresas e outros. As atividades do centro permitem observar que todas os países e grupos da 

sociedade estão sujeitos a desastres, sendo que a gravidade dos desastres se mantêm ou cresce, e 

consequências dos processos perigosos alcançam com mais intensidade especialmente as 

populações mais pobres. 
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AÇÕES EXTENSIONISTAS DA ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA NO 

LITORAL DO PARANÁ DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 NO ANO DE 2020. 

Nº: 202110740 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Meio Ambiente 
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Palavras-chave: Monitoramento Da Qualidade Do Ar, Tanque De Evapotranspiração, 

Tratamento Alternativo De Esgoto Doméstico 

 

Durante a Pandemia da Covid-19 no ano de 2020 foram desenvolvidos dois trabalhos para 

comunidades do litoral do Paraná. Um dos trabalhos é um instrumento de baixo custo para 

monitoramento da qualidade do ar que deverá ser utilizado como base para o desenvolvimento de 

outros instrumentos semelhantes para serem instalados em escolas do litoral paranaense; outro 

trabalho é um projeto de um sistema alternativo de tratamento de esgoto para uma escola da Ilha 

do Mel - PR.  O monitoramento da concentração de poluentes atmosféricos é uma das ferramentas 

para a elaboração de prognósticos e diagnósticos, que podem auxiliar o poder público em ações 

de controle e vigilância. Há diferentes formas de se monitorar a qualidade do ar de uma região. 

Comumente são utilizadas estações de monitoramento automáticas, onde é possível obter  

informações acuradas sobre os poluentes atmosféricos. Os equipamentos de investigação da 

concentração de poluentes são caros e necessitam de uma estrutura para o acompanhamento 

contínuo das condições de operação. No entanto, atualmente há diversos sensores de baixo custo, 

que podem ser utilizados para este propósito, e que foram utilizados neste trabalho. O 

equipamento desenvolvido utiliza um microcontrolador ESP8266 e sensores que medem umidade 

relativa do ar, temperatura do ar, fumaça, monóxido de carbono e material particulado e um 

módulo wi-fi que publica os dados na internet.A segunda ação extensionista foi para uma escola 

da Ilha do Mel. A Ilha do Mel é uma das localidades do Paraná que tem problemas com o 

saneamento básico, principalmente esgotamento sanitário. Então, foi estudada a utilização de um 

método alternativo de tratamento esgoto chamado Tanque de Evapotranspiração (TEvap). Esse 

método se resume em um sistema impermeabilizado construído em um buraco no solo e acima 

dele são plantadas espécies com alta taxa de evapotranspiração, de modo que, quando 

funcionando corretamente, não há saída de efluente líquido, evitando contaminação do solo. O 

TEvap foi projetado para a escola Felipe Valentim localizada na comunidade de Encantadas. Foi 

realizada a topografia da área da escola para definir os possíveis locais para construção do TEvap. 

A partir desse estudo, e de informações sobre o uso dos banheiros da escola e de dados 

meteorológicos da região, dimensionou-se o TEvap para a escola. Foi entregue à escola um 

projeto contendo as especificidades e detalhes do projeto, junto de um desenho de representação 

do TEvap feito AutoCAD. 
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DESMISTIFICANDO O CORPO ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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A infância é considerada um período em que se desenvolve grandes potencialidades do indivíduo, 

sendo uma delas, as práticas em saúde, com impacto positivo na qualidade de vida. Por outro 

lado, crianças são dependentes de um adulto para a incorporação de hábitos saudáveis e 

manutenção de sua saúde. Crianças cujos pais ou cuidadores apresentam conhecimento e atitudes 

positivos frente aos cuidados em saúde bucal tendem a apresentar hábitos mais saudáveis como 

maior frequência de escovação dentária diária e menor risco às doenças bucais, incluindo a cárie 

dentária. Ainda, algumas consequências negativas do confinamento domiciliar de crianças 

durante a pandemia da COVID-19 foram relatadas como aumento do sedentarismo e obesidade, 

alterações no sono e modificações alimentares, as quais podem repercutir na saúde bucal.  O 

objetivo deste projeto de extensão foi desenvolver ações educativo-preventivas em saúde bucal 

voltadas à pais ou cuidadores de crianças durante a pandemia da COVID-19. Um aplicativo 

denominado “EducaBucal” foi desenvolvido através da plataforma “fabricadeaplicativos”. Para 

o desenvolvimento do aplicativo, a equipe de trabalho foi composta por docentes da área de 

odontopediatria, nutrição e pediatria, além de alunos de graduação e pós-graduação. O aplicativo 

contém dez ícones de apresentação, sendo seis de conteúdo informativo sobre as principais 

doenças bucais da infância, hábitos alimentares, hábitos de higiene bucal e repercussão de doenças 

sistêmicas na cavidade bucal. Um dos ícones foi construído com o intuito de sanar as dúvidas 

mais frequentes e contém um campo que poderá ser preenchido pelo usuário. Os demais contêm 

dicas, links úteis e informações sobre a equipe do projeto. Além das informações escritas de forma 

objetiva e clara, o aplicativo contém três vídeos interativos mostrando o desenvolvimento da cárie 

dentária e informações sobre práticas de higiene bucal. Também foram desenvolvidos dois “e-

books” educativos voltados à pais ou cuidadores de crianças prematuras contendo informações 

sobre a relação entre os defeitos de desenvolvimento de esmalte, a cárie dentária e a 

prematuridade. Um vídeo foi produzido com informações a respeito da doença provocada pelo 

novo coronavírus e suas formas de prevenção. As ações contemplam os princípios extensionistas 

como o impacto na população, proporcionando o empoderamento e autocuidado em saúde e, o 

impacto na formação do discente, através da construção e aprimoramento de habilidades, além da 

interdisciplinaridade de diversas áreas do conhecimento nas ciências da saúde. 
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O projeto que apresentava atividades práticas para avaliação do diabetes e dislipidemias dos 

adolescentes, com o surgimento da pandemia, foi adaptado. Atualmente, os temas discutidos 

levam em conta os hábitos adquiridos durante o isolamento social como alimentação, exercício 

físico, tempo de tela e adesão ao ensino remoto. O objetivo foi interagir com os adolescentes em 

tempos de pandemia, sobre a importância em cuidar dos hábitos para a prevenção de obesidade, 

dislipidemias, diabetes, hipertensão e doença cardiovascular. Logo, foram realizadas reuniões 

virtuais para debate de ideias, confecção de material didático, divulgação nas redes sociais, 

elaboração e aplicação de questionário online, e atividades interativas nas Escolas. Os resultados 

são parciais, refletindo as atividades remotas no Colégio Estadual Euzébio da Mota (2020-2021), 

com a participação de 59 adolescentes entre 14 e 17 anos. Foi ibservado que antes da pandemia, 

16,9% dos alunos relataram utilizar telas por mais de 9 horas por dia, e comparativamente, o 

número aumentou para 32,2% durante a pandemia. A porcentagem de estudantes que não se 

exercitavam nenhum dia por semana quase triplicou, aumentando de 11,9% para 32,2%. Contudo, 

não houve mudança para os jovens que costumavam praticar exercícios físicos regularmente, 5 a 

7 dias por semana. Conforme os dados obtidos, frutas (47,5%) e vegetais (37,3%) eram mais 

consumidos de “2 a 4 dias por semana”. O consumo de verduras caiu para 32,2%, enquanto o 

consumo de frutas subiu para 50,8%. Foi verificada uma diminuição na média (de 48,3% para 

37,7%) do consumo de alimentos processados e ultraprocessados durante a pandemia, em menos 

de uma vez por semana. Foi observado que os lanches prontos de delivery já tinham uma 

frequência de consumo muito baixa nesse grupo, com 42,4% um dia ou menos por semana, caindo 

para 37,3%.  A troca de conhecimento e de saberes adquiridas nas atividades extensionistas com 

os adolescentes, vem sendo estendido aos pais, responsáveis, professores e funcionários das 

Escolas. A equipe da UFPR contou com docentes e alunos de Farmácia, Nutrição e Medicina, 

atuando juntos para a integração das áreas de forma interdisciplinar e multiprofissional. Além 

disso, o projeto vem possibilitando aos alunos da UFPR desenvolverem suas habilidades, 

aprimorando seus conhecimentos e interagindo como futuros profissionais, comprometidos com 

a melhoria das condições de saúde da população. Assim, o projeto vem adaptando-se aos tempos 

de pandemia, adequando atividades e mantendo o foco na promoção à saúde dos adolescentes. 
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Desde o início da crise estabelecida pela chegada da COVID-19 no Brasil, o acesso ao etanol 

comercial (absoluto e/ou hidratado), tem se tornado cada vez mais difícil, já que a procura pelo 

álcool 70% (seu derivado) em estabelecimentos comerciais aumentou exponencialmente. 

Iniciativas que promovam a produção do etanol hidratado ou absoluto de forma descentralizada, 

servem como uma espécie de precursor ou vetor para o fornecimento do álcool 80% (glicerinado 

ou em gel) para a população que mais necessita do produto. O Setor Palotina da UFPR, 

aproveitando a existência de uma infraestrutura disponível, expandiu significativamente a 

produção de álcool 80% glicerinado, por meio da criação de uma central de produção de etanol 

hidratado a partir de bebidas apreendidas pela Receita Federal do Brasil com capacidade de 

produzir até 120 litros de etanol hidratado por dia. No combate a COVID-19, uma alternativa a 

utilização do álcool quando este não se encontra disponível, é o emprego de sabões e detergentes 

para a higienização tanto pessoal como de ambientes. Isso é possível porque o vírus está envolto 

em uma membrana lipídica, que protege seu material genético. Durante a higienização 

empregando sabões, a cauda hidrofóbica dessas moléculas se conecta a essa camada lipídica do 

vírus provocando seu rompimento e fazendo com que as proteínas e demais fragmentos sejam 

arrastados pela água durante o enxague, causando a destruição do vírus. Desta forma, o 

Laboratório de Produção de Biocombustíveis vem produzindo também sabão líquido visando a 

doação deste produto as comunidades mais vulneráveis do Município de Palotina. O Sabão é 

produzido à base de álcool, o que aumenta sua eficácia no combate à contaminação do Covid-19, 

além de ser menos agressivo à pele. Além de sua relevância no combate à pandemia, esta ação 

também possui um viés sustentável, uma vez que reutiliza óleos residuais gerados nas residências, 

e que poderiam ser descartados de maneira indevida, contribuindo com a redução de danos 

ambientais causados pelo seu descarte irregular. 
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O tecido ósseo possui uma incrível habilidade de reparação e regeneração quando sofre lesões, 

entretanto estes processos podem ser longos e traumáticos para o  paciente. sendo necessário a 

intervenção de um cirurgião-dentista com o uso de biomateriais que promovam a osteoirrigação, 

osteoindução e osteocondução para diminuir o tempo de aposição óssea. Através de uma revisão 

de literatura, pontuou-se os principais biomateriais disponíveis dentro da odontologia atualmente. 

Bem como suas vantagens e desvantagens para que haja um melhor entendimento para seus 

respectivos usos dentro da cirurgia bucal. Realizou-se um levantamento nas bases de dados 

PubMed, Scielo e LILACS, utilizando os termos: biomateriais na odontologia, enxerto ósseo, 

biocompatibilidade e cirurgia bucal em Português e em Inglês. Existe hoje no mercado uma 

grande quantidade de biomateriais disponíveis, que promovem a reparação histológica por meio 

dos mecanismos de osteogênese e/ou osteoindução e/ou osteocondução. Eles podem ser naturais, 

como os para enxerto autógenos (transplantados de um lugar para outro no mesmo indivíduo), os 

alógenos (transplantados entre indivíduos da mesma espécie) e os xenógenos (transplantados 

entre indivíduos de espécies diferentes, geralmente o doador sendo bovino ou suíno). Outra 

categoria é a dos biomateriais sintéticos, que abrange cerâmicas (hidroxiapatita e tricálcio 

fosfato), metais, polímeros, vidros bioativos, entre outros. Apesar das várias pesquisas na área, 

atualmente ainda não há um biomaterial considerado ideal e o que mais se aproxima disso é o 

enxerto autógeno devido ao fato de ser o único osteogênico, osteoindutor e osteocondutor ao 

mesmo tempo e não desencadear resposta imunológica. Enquanto pesquisadores procuram a 

substância exemplar, é função do cirurgião-dentista dominar todas as técnicas e materiais 

disponíveis no mercado e adequar um tratamento específico a cada paciente. 
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Este estudo tem como objetivo esclarecer o que há de conhecimento científico sobre as proteínas 

morfogenéticas ósseas, destacando informações obtidas na revisão de literatura sobre sua 

estrutura, mecanismos de ação e principais implicações clínicas. As proteínas morfogenéticas 

ósseas são citocinas pertencentes a superfamília de fator de crescimento transformador beta. 

Atuam no papel de indução óssea por meio de controle para a diferenciação celular de células-

tronco/mesenquimais em células osteogênicas. As proteínas morfogenéticas ósseas ao se ligarem 

a esses receptores, formam um complexo proteínas morfogenéticas ósseas- receptor I-receptor II, 

que, uma vez formados, resultam na capacidade de fosforilar proteínas reguladoras SMAD, onde 

estas compreendem uma família de proteínas estruturalmente semelhantes as quais são as 

principais transdutoras de sinal para receptores do fator de crescimento beta, importante para o 

desenvolvimento e crescimento celular. SMA é abreviatura homológica de Caenorhabditis 

elegans (fenótipo de verme “pequeno”) e da família MAD (Mothers Against Decapentaplegic) de 

genes em Drosophila, que desencadeiam o processo de transdução de sinal extracelular por meio 

de interação com mediadores de sinais SMAD4, resultando na sinalização intracelular e uma 

cascata de reações celulares. Esse processo de sinalização é altamente regulado, contando com o 

auxílio de correceptores que auxiliam na ligação de proteínas morfogenéticas ósseas a seus 

receptores e antagonistas. Considerações finais: A atuação das proteínas morfogenéticas ósseas 

por meio da sinalização exerce grande função no desenvolvimento de processos fisiológicos 

naturais em diversos tecidos, podendo ter variadas doenças relacionadas a falha ou alteração no 

processo de sinalização. Além disso, o papel das proteínas morfogenéticas ósseas na osteogênese 

tem ganhado destaque no estudo de procedimentos clínicos de reabilitação óssea. 
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Tratam-se de ações de extensão para fortalecimento das Instituições de Longa Permanência 

(ILPI), mediante atividade conjunta entre UFPR, PUCPR, IFSC, UEM, UFRGS, UNIPAMPA, 

UFSC, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (PR, SC e RS), Departamento Científico 

de Enfermagem Gerontológica da Associação Brasileira de Enfermagem (PR, SC, RS). O estudo 

objetivou “Desenvolver estratégias teórico-operacionais para o enfrentamento da disseminação e 

controle da pandemia COVID-19 nas instituições de longa permanência para idosos no sul do 

Brasil”. Os objetivos específicos desenvolvidos foram: identificar as ILPI do sul do Brasil e 

desenvolver material instrucional e capacitação virtual para combate à pandemia COVID-19. Os 

objetivos específicos em desenvolvimento: desenvolver protocolos para detecção precoce da 

COVID-19 para idosos institucionalizados; monitorar a gravidade dos casos e prevenção de 

contágio nas ILPI; realizar evento “Fortalecimento das ILPI: combate a pandemia COVID-19”; 

criar ambiente virtual com dados unificados relativos às ILPI do Sul do Brasil. Realizou-se 

levantamento com os gestores das ILPI (questionário de forma remota no google Forms) e 

formulário de interesse (aberto à comunidade) sobre as temáticas para capacitação. A realização 

do MOOC desenvolveu-se uma scoping review e pesquisa metodológica, com o objetivo de 

delimitar os conteúdos, que foram validados por expert (índice de validade de conteúdo 

correspondendo a 80% de concordância). Desenvolveram-se materiais didáticos (livros, 

exercícios de fixação, materiais complementares, jogos interativos), que estão inseridos na UFPR 

Aberta, além de materiais de divulgação para redes sociais (post, GerontoCast60+). Identificou-

se o perfil dos gestores e características das ILPI da região sul do Brasil. O Curso MOOC, 

disponibilizado na UFPR Aberta em julho de 2021, é direcionado à comunidade geral, tem 

formato autoinstrucional, com 80 horas (oito módulos). Espera-se que o evento divulgue 

informações e viabilize atividades conjuntas em prol de melhorias para as ILPI, e que o ambiente 

unificado de informações sobre as ILPI possibilite a socialização de informações e facilidade de 

acesso às possibilidades para os idosos, familiares e a comunidade. As ações de extensão colocam 

a UFPR como fortalecedora da atenção ao idoso, promovendo empoderamento das pessoas 

vulneráveis, consolidando o trabalho conjunto para qualificação das ILPI, com ações que 

dialogam com os desafios da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas do Brasil. 
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Antes da pandemia do Covid-19 o projeto consistia em desenvolver atividades educativas nas 

escolas. A ideia era levar o conhecimento aprendido na própria universidade para alunos de 6 a 

10 anos de idade das escolas de Curitiba.por estudantes dos cursos da Saúde e Educação 

(Medicina, Pedagogia, Nutrição, Educação Física, Psicologia entre outros). O enfoque sempre foi 

lúdico (teatros de fantoches, poemas e atividades em grupo) e didático na abordagem dos diversos 

temas relacionados à promoção da saúde para ensinar novas palavras relacionadas e abordar de 

uma maneira simples  a adoção de hábitos saudáveis de vida. Depois do isolamento provocado 

pela pandemia as atividades necessitaram ser adaptadas. Objetivo: Reforçar, de modo virtual, a 

importância dos hábitos saudáveis de vida como forma de prevenção a doenças, promoção de 

saúde e redução de danos.Metodologia: Durante a pandemia de COVID-19, com a 

impossibilidade das ações presenciais, foi iniciada a produção de vídeos educativos, utilizando o 

software VideoScribe® para a criação de animações. Intitulado Projeto Saúde nas Escolas foi 

utilizada a estética que simula uma aula com imagens e textos animados, narrados pelos 

acadêmicos da saúde e educação participantes do projeto de extensão – bolsistas e voluntários. O 

conteúdo foi produzido a partir da pesquisa em artigos científicos, livros textos, protocolos e 

publicações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, adaptado a uma linguagem 

acessível com analogias e contextualizações a situações do cotidiano. Utilizando a abordagem 

preventiva com enfoque no desenvolvimento pessoal, o conteúdo apresentou o conceito teórico, 

as principais consequências para saúde mais comuns em cada problemática. Também foram 

introduzidas sugestões e falas com estímulo à mudança e manutenção dos hábitos saudáveis para 

crianças, adolescentes e suas famílias. Inicialmente, o material produzido foi encaminhado para 

coordenadora de Ciências da Secretaria Municipal de Educação. Além do canal no YouTube, foi 

criada página do Facebook, Instagram Saúde nas escolas e e-mail. Assim, os vídeos poderiam ser 

vistos amplamente, inclusive indicado para pacientes atendidos no Hospital de 

Clínicas.Resultados: Foram publicados 15 vídeos no período de maio de 2020 a junho de 2021, 

com duração entre 2 e 7 minutos. Com conteúdo objetivo e linguagem simples, os vídeos tiveram 

bom alcance de público e retorno positivo dos espectadores, alcançando assim diferentes públicos 

com 90 a 11.000 visualizações. Trouxe muito aprendizado em pesquisa, comunicação e 

conhecimento aos discentes. 
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As plantas medicinais representam um componente social e cultural, sendo uma importante 

alternativa no tratamento da saúde por meio da utilização de fitoterápicos padronizados. Porém, 

o uso indiscriminado e sem comprovação científica pode acarretar riscos à saúde do usuário. Deste 

modo, pensando em contribuir com a diminuição de tais riscos foi realizado um estudo da planta 

Leonurus sibiricus L., conhecida popularmente como rubim, relatada, por senso comum, como 

cicatrizante de feridas cutâneas. O objetivo do projeto foi analisar o possível potencial cicatrizante 

do extrato aquoso das flores do rubim em feridas cutâneas experimentais em ratos. Para tanto, o 

projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Utilização de Animais - Setor Palotina/UFPR 

número 34/2020. Foi realizada a coleta do rubim na região de Toledo/PR (24°49'11.7"S 

53°44'12.1"W)  e as flores foram submetidas à lavagem e desinfecção em solução de hipoclorito 

de sódio a 1%, e secas em estufa a 40ºC por 72h. Após, foram moídas em moinho de facas com 

granulometria fina e utilizadas no preparo do extrato aquoso 20% (p/v) conforme Pereira e Papa 

(2006), com algumas modificações, o qual foi utilizado para a confecção de um gel de tratamento 

de Alginato de sódio 4% (p/v em água destilada) com a concentração final de extrato das flores 

de 4% (v/v). O gel de Alginato de sódio 4% (p/v) foi utilizado por ser um composto quimicamente 

inerte; esse gel foi usado como controle negativo, e como controle positivo foi usado Dexpantenol 

42 mg/g, preparado a partir de Dexpantenol 50 mg/g (Bepantriz®) e óleo mineral para obtenção 

de um creme mais fluido, a fim de facilitar a aplicação. Para os testes in vivo foram utilizados 

ratos Wistar com ~120 dias.  As eutanásias foram realizadas nos dias 7, 14 e 21 do experimento, 

foram realizadas as medidas das feridas com paquímetro e coletadas amostra de sangue para 

posterior dosagem de citocinas pró e anti-inflamatórias. Como resultado foi observada contração 

relativa da ferida de 76,11% no grupo experimental, 78,10% no grupo controle negativo e 69,14 

no controle positivo com 7 dias de experimento. No 14º dia o grupo experimental estava 

cicatrizado, o controle negativo apresentou 96,01% de contração relativa da ferida e o grupo 

controle positivo apresentou 97,01%. Por fim, no 21º dia todos os grupos estavam cicatrizados. 

Os dados da duplicata foram semelhantes e reforçaram os resultados do primeiro experimento. 
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A Liga Acadêmica de Endodontia (LAENDO) é uma entidade sem fins lucrativos, organizada e 

composta por 12 acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná, sendo 

supervisionada por docentes da disciplina de Endodontia e regida por um estatuto próprio. Tem 

por objetivo promover atividades extracurriculares com encaminhamento metodológico que 

provoque a reflexão, desenvolvimento de habilidades e discussões baseadas em evidências 

científicas para complementar a formação de discentes na área da Endodontia. Configurado como 

projeto de extensão, as atividades iniciaram em 17/11/2020, realizadas regularmente, neste 

momento de pandemia, por meio de aulas teóricas ministradas de maneira remota, abordando 

temas endodônticos previamente discutidos e sugeridos pelos membros da Liga, mesclando aulas 

com docentes integrantes da Liga e convidados, referências na área, de outras instituições 

nacionais e internacionais, ocorrendo quinzenalmente com duração de aproximadamente 90 

minutos. Até o presente momento foram realizadas 12 palestras com variados temas, dentre os 

quais destacam-se anatomia dos canais radiculares, diagnóstico, infecção endodôntica, preparo 

químico-mecânico, microscopia operatória, tomografia computadorizada, cimentos biocerâmicos 

e cirurgia parendodôntica. Apresentações de seminários dos membros da liga, também foram 

realizadas com o objetivo de treinamento de oratória, divulgação científica, elaboração de 

material didático, sessões de discussão de artigos científicos e casos clínicos. Muitas das 

atividades da LAENDO foram abertas à comunidade externa, contando com a participação de 

discentes de diferentes instituições locais e nacionais, além de profissionais. Tais encontros foram 

repletos de produtivas discussões a respeito de conceitos e tecnologias aplicadas na Endodontia 

contemporânea, sempre com foco na interdisciplinaridade com as demais especialidades e áreas 

da saúde. Adicionalmente, redes sociais como o Instagram, foram utilizadas para divulgar 

materiais didáticos, como imagens e textos, com linguagem acessível à população geral, 

produzidos por membros para promover a disseminação de evidências científicas e tornar público 

as atividades da LAENDO. Pode-se concluir que até o momento houve grande engajamento e 

participação ativa dos membros nas atividades promovidas pela LAENDO, certamente essa 

imersão em temas, que por vezes são abordados de maneira superficial no curso de graduação, 

devido a grade curricular apresentar um foco na formação generalista, terá um grande impacto na 

formação acadêmicas destes participantes. 
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Diante da pandemia do SARS-CoV-2 as práticas de ensino na monitoria tiveram que sofrer uma 

adaptação com auxílio das mídias digitais. Dentre os objetivos está a aproximação do estudante 

com a prática médica, voltada ao conhecimento anatômico e fisiopatológico da neuroanatomia, 

capacitando maior senso crítico e habilidades interpessoais dos alunos. Busca assim, a ampliação 

do saber teórico sobre aspectos neuroanatômicos por meio de aulas focadas em atividades médicas 

comuns ao cotidiano, temas prevalentes cobrados em provas de residência e mecanismos 

alternativos de educação em saúde devido as condições adversas da pandemia e da necessidade 

do ensino remoto emergencial. A unidade didática neuroanatomia conta atualmente com um 

coordenador e 1 acadêmica de medicina da UFPR campus Toledo, sendo está contemplada com 

uma bolsa remunerada. As aulas expositivas são aplicadas pelo professor coordenador e a 

monitoria auxilia com um grupo de estudos virtual, lista de exercícios, dúvidas respondidas 

individualmente, feedback das atividades, roteiros visuais das estruturas e vídeos explicativos. 

Além disso, dispomos da monitoria para complementar a capacitação profissional na área da 

educação em neuroanatomia, auxiliando assim na promoção e prevenção de saúde, a fim de, 

explanar estruturas relacionadas ao sistema nervoso central e periférico, bem como doenças 

neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington, e de origem cerebelar. Dessa forma, 

a monitoria visa contribuir para o apoio pedagógico e da formação ética médica comprometida 

com a saúde física e psicológica do paciente, e do conhecimento plurilateral da neuroanatomia e 

patologias associadas, buscando assim promover com eficácia a educação no ensino remoto 

voltado para ações educacionais dos acadêmicos de medicina em tempos de pandemia. 
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A enorme biodiversidade da flora brasileira com seus potenciais efeitos terapêuticos, torna o 

estudo de plantas medicinais imprescindível na área da saúde. Assim, essa iniciação científica, 

estuda os efeitos da planta Leonorus sibiricus L., que é relatada pelo senso comum como um 

ótimo tratamento de feridas, porém há poucos dados na literatura científica. Assim, o objetivo do 

projeto foi analisar o processo de cicatrização de feridas abertas em ratos da linhagem Wistar por 

meio de tratamento contínuo com a fase aquosa do extrato bruto das folhas da planta. Após 

aprovação do Comitê de Ética em Utilização de Animais, do Setor Palotina/UFPR, foi coletado 

rubim na região de Toledo/PR (coordenadas: 24°49'11.7"S 53°44'12.1"W), e as folhas foram 

submetidas à lavagem e desinfecção em solução de hipoclorito de sódio 1%, e secas em estufa 

40ºC por 72 horas. Após esse processo, foram moídas em moinho de facas com granulometria 

fina e utilizadas no preparo do extrato aquoso 20% (p/v) o qual foi usado para confeccionar um 

gel de tratamento de Alginato de Sódio 4% (p/v em água destilada) com a concentração final do 

extrato das folhas de 4% (v/v). O gel de Alginato de Sódio foi escolhido por ser um componente 

inativo. O gel de alginato puro foi utilizado como controle negativo, e para o controle positivo foi 

escolhido o Dexpantenol (Bepantriz®) 42 mg/g, juntamente com óleo mineral para facilitar na 

aplicação. Foram utilizados 60 ratos (30 experimentos/30 duplicata) que possuíam cerca de 120 

dias. Os animais foram eutanasiados com 7, 14 e 21 dias, após aplicação diária do extrato da folha 

e dos controles. Na eutanásia, realizou-se a análise da ferida, que foi confeccionada em uma área 

inicial de 50,24 mm2 na região dorsal. Observou-se que após 7 dias houve uma contração relativa 

de 61% da ferida no grupo experimental, 78% no controle negativo e 69% no controle positivo. 

No dia 14, o grupo experimental estava cicatrizado, o controle negativo com uma contração 

relativa de 96% e o positivo de 97%. No dia 21, todo os grupos estavam cicatrizados, entretanto 

o controle positivo teve a pior retração macroscópica de tecido dentre os grupos analisados 

(duplicatas tiveram resultados semelhantes). Na histologia, realizou-se a desidratação do tecido 

cutâneo dos grupos, realizando o emblocamento com parafina para corte e posterior análise 

macroscópica do potencial de anti-inflamação por meio do infitrado inflamatório. Espera-se um 

melhor efeito cicatrizante e anti-inflamatório no grupo experimental tratado com o extrato das 

folhas, como relatado pela população, por senso comum. 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, desenvolvida no Complexo 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR)  e vinculada ao projeto 

“Difusão e adoção do Programa Fall Tailoring Interventions for Patient Safety - Fall TIPS”.  Este 

programa, idealizado por pesquisadores e colaboradores do Hospital Brigham and Women’s, da 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, é composto por um conjunto de 

ferramentas para a prevenção de quedas hospitalares baseadas em evidências. Em essência, sugere 

o engajamento de paciente e familiares, em conjunto com a equipe de saúde, como centro do 

processo de prevenção de quedas. O objetivo da pesquisa foi:  Compreender a percepção de 

acompanhantes e pacientes sobre a experiência de queda do paciente durante a internação 

hospitalar. Esse entendimento pode contribuir para a elaboração de estratégias de prevenção de 

quedas com foco no engajamento de pacientes e familiares. A coleta de dados foi realizada após 

aprovação de Projeto em Comitê de Ética e acesso a dados de pacientes que sofreram queda no 

período de 2017 a 2019. Na sequência, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 14 

pacientes que caíram no hospital, e seis acompanhantes que estavam presentes no momento da 

ocorrência. Os dados foram analisados mediante análise de conteúdo, proposta por Bardin, e 

incluiu a classificação, codificação e categorização das informações, com auxílio do software de 

análise qualitativa Atlas.ti 9. Três categorias emergiram: 1) Desconhecimento do risco; 2) Medo 

e insegurança; e 3) A relação equipe-cuidador-paciente como ferramenta de cuidado e 

engajamento de pacientes, familiares e equipes assistenciais. O estudo permitiu identificar as 

percepções e as consequÊncias das quedas para os pacientes e familiares, bem como que o 

gerenciamento de risco de quedas demanda maior atenção por parte da instituição e dos 

profissionais de saúde, sendo primordial uma mudança na orientação sobre os riscos de queda 

para o engajamento do paciente em seus cuidados, com o apoio de seus acompanhantes. 
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A disciplina de histologia visa preparar os discentes a identificarem e classificarem corretamente 

tecidos histológicos, com base em critérios de morfologia. É uma disciplina de grande importância 

no estudo das ciências médicas, pois é fundamental para que posteriormente possa haver uma 

análise entre tecidos saudáveis e patológicos. O Programa de Monitoria Digital foi realizado 

buscando introduzir os monitores ao universo da docência, portanto, foram atribuições dos 

monitores ajudarem no planejamento e desenvolvimento das aulas ministradas de forma remota 

e estarem disponíveis aos graduandos para retirada de dúvidas. Foi criado virtualmente um canal 

de comunicação direta entre os acadêmicos que estavam cursando a disciplina e os monitores, via 

aplicativo Telegram; nesse canal, eram postadas informações sobre o cronograma da disciplina, 

além de questões de revisão semanais sobre  o assunto correspondente a cada semana - elaboradas 

pelos monitores e conferidas pela orientadora. Além disso, foi função dos monitores ajudarem os 

alunos, divididos em grupos, na elaboração de um vídeo-seminário avaliativo sobre determinada 

patologia previamente sorteada entre os grupos e mapas mentais de diferentes tópicos. Também 

foram elaborados questionários na plataforma Kahoot!, visando a integração entre uma atividade 

educativa e também descontraída, em formato de jogo. Esses questionários duravam cerca de 30 

minutos e faziam parte da aula ministrada de forma síncrona, via Microsoft Teams. Para a 

elaboração de todas essas tarefas, os monitores estudaram seguindo a bibliografia base 

recomendada pela disciplina, com auxílio integral da professora orientadora. Portanto, além de 

servirem como aprendizado mútuo, as atividades realizadas durante o período de monitoria digital 

foram uma grande oportunidade para inserir os monitores em atividades relacionadas à docência. 
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Efeitos da pandemia do coronavírus na saúde mental e comportamento alimentar das mulheres       

As mulheres podem ser mais vulneráveis a desenvolveram transtornos emocionais e alimentares 

que os homens. Este cenário se agravou durante a pandemia do coronavírus, devido a fatores 

socioculturais relacionados ao o papel da mulher no zelo pelas atividades domésticas e pela 

família, além das atividades laborais e com a crise financeira que afetou muitas famílias em 

decorrência da pandemia do covid-19. Diante deste cenário se faz necessário um estudo que 

investigue quais as principais relações da saúde mental no comportamento alimentar de mulheres 

durante a pandemia. O estudo consiste em uma pesquisa documental, descritiva e retrospectiva. 

A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica nacional e internacional, que 

tem por finalidade resumir e sintetizar resultados de pesquisas baseadas nas melhores evidências 

disponíveis. A pesquisa bibliográfica seguiu fases de acordo com as recomendações de uma 

revisão integrativa, publicadas nas literaturas: a) elaboração da pergunta norteadora, b) 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão, c) definição das informações a serem 

extraídas, d) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e) interpretação dos resultados 

e apresentação da revisão. A questão que norteou este estudo foi: “Quais são os efeitos da saúde 

mental no comportamento alimentar das mulheres durante a pandemia de COVID-19”?. A busca 

de estudos foi realizada no portal de periódicos da CAPES, de artigos publicados desde o início 

da pandemia, em dezembro de 2019 até o mês de agosto de 2021. Os principais resultados 

esperados deste estudo são: destacar quais são os principais efeitos da pandemia do coronavírus 

na saúde mental e como a saúde mental pode influenciar no comportamento alimentar das 

mulheres. Espera-se que esta pesquisa possa elucidar melhor como  os múltiplos papéis da mulher 

influenciam diretamente na saúde mental e com grande peso no comportamento alimentar das 

mulheres. Espera-se ainda que esse tema possa também estimular futuros estudos voltados ao 

acolhimento e a melhor a qualidade de vida de mulheres. 
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O cuidado com a saúde bucal das crianças tem impacto importante sobre a manutenção da 

condição de saúde bucal e assim, impacta positivamente na qualidade de vida das crianças e seus 

núcleos familiares, bem como nas funções orais e no desenvolvimento das crianças. Tendo em 

vista a importância dessa fase e suas implicações na vida do indivíduo, a Liga Acadêmica de 

Odontopediatria (LAOP) entende a necessidade de estabelecer medidas de educação em saúde e 

comunicação a fim de promover conhecimento à comunidade sobre os cuidados com a saúde 

bucal nos diversos ciclos de vida, prioriza também a educação continuada de discente do curso 

de odontologia, bem como alunos do curso de mestrado e doutorado do programa de pós-

graduação em Odontologia da UFPR, a fim de formar profissionais generalistas, humanistas, com 

visão crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde bucal, com base no rigor 

técnico e científico. Para isto, a LAOP é estruturada em comissões: científico, comunicação e 

marketing, secretaria e comissão de ações comunitárias. Cada uma das comissões conta com um 

supervisor docente, presidente discente e membros ligantes. As comissões atuam em conjunto na 

elaboração de material instrucional, material educativo, criação de conteúdo para mídias, bem 

como a organização de eventos de educação continuada e roda de conversas. No contexto atual 

da pandemia de COVID-19, os ligantes tiveram a experiência de desenvolver materiais 

instrucionais, 7 conteúdos educativos publicado em blog e realização de 6 eventos online. Para 

fomentar as ações remotas citadas e a divulgação dos conteúdos digitais, a LAOP dispõe de mídias 

sociais, tais quais como Instagram, Facebook, Blog e também um canal próprio no Youtube. Os 

temas abordados nas postagens de todas as plataformas são direcionados tanto para acadêmicos e 

profissionais da área, quanto para a comunidade geral (pais e cuidadores), sempre priorizando 

conhecimento e conceitos sobre saúde bucal na infância e adolescência. Sendo assim, mesmo com 

o isolamento social, a liga acadêmica desenvolve formas de garantir a consolidação da integração 

da instituição junto às comunidades, com o intuito de somar forças, detectar e solucionar, ainda 

mais, os problemas e doenças bucais. Além disso, a liga buscou trazer conteúdos por meio de 

palestras e eventos de “bate papo” para acadêmicos de Odontologia aprofundarem seus 

conhecimentos na área, possibilitando assim, acesso à educação continuada remotas durante o 

período sem aulas presenciais. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

623 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA - 1ª. EDIÇÃO 

Nº: 20219499 

Autor(es): Marcel Alcleante Alexandre de Sousa, Thamara Skorie Rodrigues Teixeira 

Orientador(es): Izabel Do Rocio Costa Ferreira, Silvia Cristina Sprengel De Alencar 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Promoção De Saúde, Protagonismo Escolar, Saúde Na Escola 

 

O ambiente escolar é um local fecundo para o fomento da cidadania, o fortalecimento individual 

e coletivo e para o desenvolvimento do pensamento crítico, social e político. O projeto, iniciado 

em 2019, propõe a realização de ações de promoção de saúde na escola envolvendo professores, 

técnicos, estudantes e os familiares destes. Suas ações são estruturadas de modo a alcançar os 

cinco pilares da extensão universitária (Impacto e Transformação Social; Interação Dialógica; 

Interdisciplinaridade; Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão; Impacto nos estudantes da 

UFPR) por meio de uma metodologia participativa. A metodologia do projeto segue os seguintes 

passos: Formação dos bolsistas; Seleção do tema; Pesquisa do tema, montagem de slides, ensaio 

da apresentação, preparação de atividades; Divulgação das atividades; Realização das atividades; 

Avaliação; Análise da avaliação e sistematização de materiais e Apresentação dos resultados, 

viabilizando a tomada de decisão para as atividades do ano seguinte. A avaliação envolve os 

níveis de competência percebidos pelos participantes e implica em obter uma sondagem inicial, 

antes da efetiva realização das 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 seguem o padrão indicado 

pela literatura: conhecimentos, habilidades e atitudes. Intenciona-se contribuir para o 

enfrentamento e superação de vulnerabilidades, a fim de fortalecer a pessoa humana respeitando 

sua autonomia, alteridade e dignidade para que se possa construir o protagonismo pessoal e 

coletivo, nos distintos contextos e grupos sociais. Os resultados direcionam para a importância da 

continuidade das ações para a construção da cidadania, verifica-se que quando a extensão 

universitária se propõe a uma abertura horizontal com os diferentes setores sociais há uma 

transformação positiva tanto no ambiente acadêmico quanto nos setores externos à universidade. 

Durante os anos de 2020 e 2021, devido à pandemia COVID19, o projeto passou por adequações 

de modo a ofertar suas ações de forma remota propondo eventos incluindo a comunidade como 

um todo. Estes eventos tiveram o foco na promoção da saúde e prevenção da COVID19, ainda, 

na integração das famílias, possibilitando o convívio harmonioso para o estudo e trabalho 

remotos. Desse modo, o projeto se adequa à realidade vivida e continua visando uma 

transformação social positiva conforme os contextos que se apresentam. 
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A tomografia computadorizada de feixe cônico é um exame complementar solicitado após a 

anamnese e exame clínico do paciente, é um exame sofisticado de alta precisão muitas vezes 

indispensável para a realização do diagnóstico diferencial. No momento atual, os exames são 

avaliados de maneira remota permitindo a construção de material de ensino e pesquisa. O objetivo 

do projeto é reforçar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre interpretação das imagens 

radiográficas o que favorece o debate e aprofundamento do conhecimento odontológico. Por meio 

do acesso ao banco de imagens do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Imaginologia (LABIM), 

do Departamento de Estomatologia, é utilizado um programa de acesso remoto ao computador no 

qual estão os exames. A análise dos exames tomográficos é realizada utilizando programa para 

visualização de imagens médicas, que permite a manipulação das imagens. Após a análise 

criteriosa desses exames é feito a indexação e gerenciamento no software específico BFLDB, o 

qual foi desenvolvido exclusivamente para o LABIM-UFPR. Os resultados do compartilhamento 

do conhecimento científico realizado através do processo de catalogar os exames e da construção 

de materiais didáticos para os alunos de graduação e pós-graduação tem impacto positivo e ajuda 

a sedimentar os conhecimentos odontológicos, contribuindo assim para formação acadêmica 

abrangente e com conhecimento aprofundado em relação à tomografia computadorizada para os 

discentes. O projeto tem como disciplina base a Radiologia, que nos permite ter o conhecimento 

básico necessário para avaliar alterações que podem ser observadas nos exames, sendo assim, as 

atividades realizadas buscam a criação de conhecimento mais completo para a comunidade 

acadêmica, o que possibilita um retorno do investimento social em serviços de qualidade para os 

pacientes. 
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O autocuidado é um conjunto de ações individuais que visam manter a saúde e qualidade de vida. 

Estas ações são escolhidas de maneira responsável, autonoma e livre, ou seja, sem medos ou 

condicionamentos. Este projeto tem o objetivo de estimular os indivíduos a reflitir sobre o seu 

estilo de vida, identificando os comportamentos de risco para sua saúde e transformando-os para 

melhora a sua qualidade de vida. Antes da pandemia, o público-alvo do projeto consistia nos pais 

e responsáveis, cujos filhos eram atendidos na Clínica de Odontopediatria da UFPR e as crianças 

de escolas públicas atendidas via o Programa Cientista na Escola. Devido a pandemia em 2020, 

o projeto passou a utilizar as redes social com o @canalconsciencia (Instagram, Facebook e 

Youtube) para alcançar o público.  Durante 2019, o projeto ganhou um Edital de Apoio a 

Atividades de Extensão e preparou 20 vídeos educativos sobre diferentes temas da área da saúde. 

Durante o primeiro semestre de 2020 este conteúdo foi divulgado pelas redes sociais. No segundo 

semestre, as atividades nas redes sociais consistiram em criar conteúdos para revisar todos os 

assuntos abordados nos 20 vídeos. Assim, as atividades do projeto eram preparar materiais para 

as redes sociais que promovessem a conscientização de assuntos relacionados a saúde. Todas 

semanas eram publicados três posts sobre o conteúdo da semana e nos outros dois dias eram 

publicados stories. Assim, em 2020 o projeto conseguiu alcançar 954 seguidores nas diferentes 

mídias sociais e sobreviver mesmo sem poder realizar atividades presenciais. Nestas atividades, 

os estudantes participantes do projeto aprenderam a transmitir o conhecimento científico e 

acadêmico com uma linguagem acessível aos público leigo. O canal também realizou algumas 

lives e continua trabalhando neste formato em 2021. Agora o material os temas são ciclos: 

Higiene, Nutrição, Lazer, Exercícios Físicos, Saúde Mental e Comportamento Social. E a cada 

final de ciclo uma live é realizada. Assim, mesmo com a suspensão das atividades presencial com 

a pandemia, o projeto continuou atuando utilizando as redes sociais. 
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Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Em Saúde, Promoção Da Saúde, Qualidade De Vida 

 

Promover saúde consiste em ensinar os indivíduos a terem maior controle sobre a sua própria 

saude, melhorando a sua qualidade de vida.  Este programa investiga como o estilo de vida e o 

grau de informação em saúde podem interferir na escolha dos hábitos dos indivíduos e através de 

orientanções promove uma releitura corporal, ensinando os indivíduos a manterem a sua saúde. 

O programa é formado pelos projetos: Autocuidado e qualidade de vida e Desmitificando o corpo 

através da educação em saúde. Antes da pandemia, o programa  atendia aos pais e ou responsáveis, 

cujos filhos eram atendidos na Clínica de Especialização e Graduação em Odontopediatria da 

UFPR e as crianças das escolas públicas de Curitiba atendidas pelo Programa Cientista na Escola 

da Prefeitura Municipal de Curitiba. Durante a pandemia, o programa resolveu reunir a 

experiência de anos de extensão na Coleção Descobrindo o Corpo. Com auxílio dos estudantes 

montamos os seguintes livros: Erupção Dental, Equilíbrio na Cavidade Bucal, Desequilíbrio na 

Cavidade Bucal, Restaurando o Equilíbrio na Cavidade Bucal e Os dentes e a Nutrição. Todos 

estes são títulos ainda provisórios, pois todo conteúdo esta sendo revisado no momento. Os livros 

foram ilustrados e recheados de atividades extra que serão colocadas em um livro de atividades 

separado do texto. O público-alvo do material serão professores, pais, estudantes e profissionais 

que poderão através da linguagem simples do livro ensinar o público em geral sobre a importância 

da cavidade bucal na manutenção da saúde. Assim, em meio a pandemia e devido as dificuldades 

de trabalho presencial o programa aproveitou a oportunidade para trabalhar criando material 

educativo que posteriormente será disponibilizado gratuitamente de forma digital e será divulgado 

nas mídias sociais. 
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Área Temática: Saúde 
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Trabalhador 

 

A situação de emergência ocasionada pela pandemia de COVID-19 fez com que muitas 

instituições de ensino utilizassem o Ensino Remoto Emergencial (ERE) para a realização das 

atividades de ensino, sendo um desafio para estudantes e professores. Este trabalho propõe relatar 

a experiência de monitoria digital, na disciplina Saúde do Trabalho, do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A disciplina foi desenvolvida entre os 

meses de fevereiro e abril de 2021 e contou com a participação de 14 estudantes. As aulas foram 

ofertadas nas modalidades síncrona (interação entre estudantes e professores de forma 

simultânea) e assíncrona (atividades postadas na plataforma para serem efetuadas antes ou após 

as aulas síncronas). Todas as atividades foram ofertadas na plataforma UFPR Virtual, assim como 

as atividades avaliativas. As atividades de monitoria da disciplina contemplaram o auxílio aos 

docentes com a plataforma virtual (gravação das aulas e postagem das atividades), esclarecimento 

de dúvidas dos estudantes sobre os materiais didáticos e desenvolvimento das atividades. O 

fomento ao diálogo entre os estudantes e, estudantes e professores apresentou-se limitado com o 

uso do ERE, quando comparado com outras experiências de monitoria, na modalidade presencial, 

vivenciado pelas autoras. Assim como a procura dos estudantes pelo auxílio da monitora para 

sanar dúvidas em relação à disciplina ou conteúdo desenvolvido. Conclui-se com essa vivência 

acadêmica que, apesar da participação dos estudantes ter sido satisfatória durante o 

desenvolvimento das atividades, foi evidente os desafios provenientes do ERE, tanto para os 

professores como para os estudantes. O uso do ERE precisa ser aplicado apenas durante as 

restrições impostas pela pandemia de Covid-19 para garantir que todos possam realizar as 

medidas sanitárias orientadas pelas autoridades locais, não devendo ser uma substituição 

permanente do ensino presencial, sob risco de ocasionar possíveis prejuízos para o processo de 

formação dos estudantes. 
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Novas medidas de estímulo à educação foram necessárias frente à atual pandemia. Assim, em 

julho de 2020, deu-se origem a primeira Liga Acadêmica de Radiologia e Imaginologia 

Odontológica da Universidade Federal do Paraná (LARIO-UFPR), um projeto de extensão que é 

uma entidade sem fins lucrativos, com duração ilimitada e organizada pelos acadêmicos do curso 

de Odontologia da Universidade Federal do Paraná. A criação da LARIO-UFPR teve como 

objetivo capacitar os graduandos de Odontologia, complementando a sua vivência teórico-prática 

na área de Radiologia e Imaginologia Odontológica, através de aulas teóricas de aprofundamento 

na radiologia e práticas de execução e interpretação de radiografias e tomografias. Inicialmente, 

os membros da LARIO-UFPR divulgaram a mesma por meio da criação de logomarca e redes 

sociais. Em seguida, realizaram o processo de seleção de novos membros (atualmente, a liga conta 

com nove alunos de graduação e uma pós-graduanda). Os alunos organizaram encontros 

semanais, no formato Online, via Microsoft Teams, nos quais os acadêmicos apresentaram 

trabalhos de temáticas de interesse da área de Radiologia e planejaram novas ações a serem 

desenvolvidas pela liga. Também organizaram aulas que foram ministradas por professores 

convidados, via Google Meet. A LARIO dispõe de uma parceria com a Liga Odontológica de 

Diagnóstico por Imagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa (LODI-UEPG), assim, os 

integrantes da LARIO participaram de reuniões semanais oferecidas pela LODI, também no 

formato Online, nas quais executaram atividades como o laudo radiográfico e tomográfico de 

imagens e discussão de casos. A LARIO-UFPR, em união com outras seis ligas da UFPR 

desenvolveu o “Primeiro Interligas Odontologia UFPR”, no qual os graduandos da mesma foram 

responsáveis pela organização científica do evento, e o “Ciclo de Palestras Científicas”. Além 

disso, participou da 55ª Reunião da ABENO, na qual foram divulgadas as ações desenvolvidas 

pela equipe. A liga acadêmica cumpriu o objetivo de promover encontros científicos sobre 

radiologia e imaginologia e de aumentar o conhecimento acadêmico sobre a importância e as 

implicações dessa área. Os seus membros puderam ampliar conhecimentos sobre odontologia, 

trabalho em grupo e experiências que vão além da odontologia (como o marketing e uso de 

plataformas digitais). A frequente realização de aulas de forma remota no cenário atual tende a 

permanecer mesmo após a pandemia e a LARIO-UFPR criou condições para a manutenção das 

atividades durante a pandemia, viabilizando encontros e possibilitando recorrências. 
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Nº: 20219868 
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A Liga do BHEN (Brazilian Home Enteral Nutrition), vinculada ao Departamento de Nutrição da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi criada com o intuito de inserir estudantes de 

graduação nas atividades de pesquisa e extensão, visando o aprimoramento dos conhecimentos 

em terapia nutricional enteral domiciliar. O objetivo é relatar a criação e a manutenção de uma 

Liga Acadêmica no contexto da pandemia de COVID-19. Trata-se de um relato de experiência 

realizado pelos membros da Liga do BHEN compreendendo o período de maio de 2020 à julho 

de 2021. Para nortear o presente relato foram utilizados os registros das atas das reuniões 

ordinárias e extraordinárias, regimento interno e as normativas de Extensão da UFPR. Em maio 

de 2020 teve início as atividades desenvolvidas pela Liga do BHEN, em especial a necessidade 

de criação de um regimento interno e estabelecimento de um calendário de reuniões mensais e 

eventos, além da vinculação ao grupo de pesquisa do BHEN, na qual muitas atividades são 

realizadas em conjunto. Destaca-se ainda a participação da Liga do BHEN com outras ligas 

acadêmicas na organização do evento “Simpósio Integrado de Cuidados Paliativos e Luto”, e no 

“Workshop de Terminologia no Processo do Cuidado em Nutrição Clínica”. Houve também a 

submissão de diversos trabalhos em forma de resumos pelos membros integrantes em congressos 

nacionais e internacionais, e a publicação de um artigo científico em junho de 2021. A liga ainda 

se propõe à realização de eventos, sendo eles abertos à comunidade com a participação de 

profissionais convidados, e eventos fechados com discussão de artigos científicos, visando a 

qualificação dos membros. A administração das mídias sociais é mais um ponto chave, pois busca 

disseminar informações de cunho científico nas redes sociais como: Facebook e Instagram. Além 

do site. A criação e manutenção da Liga do BHEN em meio a pandemia foi de suma importância 

devido a necessidade de fortalecimento dos princípios do ensino, pesquisa e extensão, e embora 

desafiadora as atividades promoveram grandes contribuições científicas e sociais. Palavras-chave: 

Liga acadêmica. Pandemia. Extensão universitária. Nutrição enteral. 
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DETERMINAÇÃO A CARACTERIZAÇÃO DA PREVALÊNCIA A 

CARACTERIZAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE DESCARTE DE BOLSAS DE SANGUE 

POR SOROLOGIA POSITIVA EM UM HEMOCENTRO DA REDE HEMEPAR-PR 
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O presente estudo de caráter quantitativa-descritivo, retrospectivo e de natureza transversal teve 

como objetivo a análise do tipo sanguíneo dos doadores de sangue da rede HEMEPAR cujas 

bolsas foram descartadas por sorologia positiva. As sorologias responsáveis pelo descarte das BS 

foram: Doença de Chagas, HTLV, HIV, hepatite C, hepatite B e sífilis. Além de prevalência foram 

analisados tipagem sanguínea dos indivíduos, traçando perfil das doenças infectocontagiosas e 

incidência perante cada tipo sanguíneo, para posterior análise nos hemocentros cadastrados na 

rede. Para dados de análise foram abrangidos 11 anos (2010-2020) de descarte de bolsas; outros 

dados analisados: faixa etária, sexo, local de moradia. Com modelo matemático estatístico 

adequado foi investigado determinantes para o possível descarte de bolsas de sangue e possíveis 

relações entre sorologia positiva e tipagem sanguínea. Dentro os anos analisados foram revistos 

113562 bolsas de sangue sendo divididos entre fator Rh positivo ou negativo; grupo ABO: A, B, 

AB, O. Em números totais as bolsas descartadas foram 3620 por sorologia positiva e a principal 

infecção encontrada foi hepatite B com 3620 bolsas (63%) e foi na sífilis (doença com 22% das 

bolsas descartadas) em que foi encontrado dados significativos; indivíduos com Rh positivo 

obtiveram maiores números de infecção por sífilis versus os Rh negativo. Na terceira colocação 

de maior prevalência positivada no banco de sangue HEMEPAR foi hepatite C (6%) seguido por 

HIV (4%), HTLV (3%) e, por fim, Doença de Chagas (2%). Essas demonstraram igualdade tanto 

entre tipagem sanguínea e fator Rh. Com uma confiança de 95% a infecção mais encontrada está 

relacionada com O, porém, o índice de confiança girou entre 0,49-1,22. A Doença de Chagas, 

também analisada, é de 0,001 que representa um número baixo e está concentrado nos tipos A e 

O, ambos negativos. O HIV mostra com intervalo de confiança de 0,0023 entre o tipo negativo e 

0,0021 para o positivo, mostrando que a prevalência está semelhante. Sobre o HTLV, grande parte 

dos doadores no geral foi do tipo O e esse mesmo tipo sanguíneo teve positividade nessa infecção. 

A hepatite C apresentou incidência de 331 dentro de todos os anos estudados. De todos as 

infecções estudadas a prevalência foi semelhante: 0,011 na tipagem A, B, AB, O; isso excluindo 

o fator Rh. Em uma visão geral, a epidemiologia dos doadores a grande maioria foi de indivíduos 

adultos jovens, por exemplo, em uma análise dos pacientes que positivaram HIV a média de idade 

foi 32 anos com um desvio padrão de 10,6. 
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O trauma é uma doença que representa um problema de saúde pública de grande magnitude e 

transcendência no Brasil, que tem provocado forte impacto na morbimortalidade da população. 

No Brasil, um país com mais de 180 milhões de habitantes, uma das mais importantes alterações 

que vêm ocorrendo no perfil de causas de morte é o crescimento relativo e absoluto da mortalidade 

por causas externas. Em 2004, as causas externas foram responsáveis por 127.470 óbitos. A 

concentração dos acidentes e das violências é visivelmente mais clara nas áreas urbanizadas, que 

acumulam cerca de 75% do total das mortes por causas violentas, com uma correlação direta entre 

a porcentagem de população urbana nos estados brasileiros e o coeficiente de mortalidade por 

causas externas por habitante. A Liga Acadêmica do Trauma possibilita aos estudantes, ainda, 

que se tornem Voluntários do Trauma e participem do atendimento especializado do SAV - 

Suporte Avançado à Vida.Além dos citados estágios ofertados aos acadêmicos, a LiAT também 

coordena reuniões entre seus membros, incentiva a intensa produção de trabalhos  científicos e 

desenvolve outras atividades junto à comunidade. Objetivos:Aproximar e fornecer conhecimento 

do Trauma ao acadêmico de medicina das faculdades de Curitiba; Informar e conscientizar a 

população de Curitiba sobre causas, complicações, prevenção e promoção de saúde e segurança 

no Trauma;Capacitar alunos dos cursos de medicina de Curitiba no conhecimento e manejo do 

paciente vítima de Trauma no pronto-socorro; Educar alunos sobre o tema do Trauma com aulas 

com especialistas que atuam na área, produção de trabalhos científicos e excursões a congressos 

para apresentação de produção científica. Metodologia: Atividades teóricas com 02 aulas por mês, 

com temas sobre semiologia do Trauma, diagnósticos diferenciais, abordagem ao paciente vítima 

de Trauma e manejo clínico e cirúrgico dessas situações; Atividades práticas Os alunos com 500h 

de estágio cirúrgico em hospital escola de Curitiba (250h delas no Hospital do Trabalhador) 

participam do estágio de Voluntário do Trauma (VT). O Voluntário realiza plantões noturnos e 

em finais de semana no SAV (Suporte Avançado de Vida), e atende vitimas trazidas pelo SIATE 

e pelo SAMU; Conclusão: apesar da pandemia do Coivid-19 o Projeto conseguiu manter a sua 

atividade central junto aos discentes da UFPR e membros de outras comunidades universitárias, 

porém interrompeu as atividades junto a comunidade geral e a população, planejando a retomada 

do projeto conforme sua origem e apresentando um programa de atividades a serem executadas. 
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O projeto de extensão Corrente de Humanização e Acolhimento Mútuo entre Acadêmicos 

(CHAMA) possui como objetivo promover ações colaborativas, participativas e significativas que 

visem melhorar a qualidade de vida acadêmica. A metodologia ativa norteou as ações 

desenvolvidas pelo projeto CHAMA e favoreceu que os participantes fossem condutores das suas 

vivências no projeto. A equipe atual é composta por quatro alunas extensionistas e quatro 

docentes.  Em 2021 o CHAMA atuou, sobretudo, no desenvolvimento de ações de humanização, 

acolhimento e compartilhamento entre membros da comunidade universitária e/ou/com membros 

da sociedade, que visem reduzir agentes estressores.  Os resultados alcançados referem-se a quatro 

eixos de ações: 1) Divulgação de informações nas mídias sociais sobre o projeto e ações voltadas 

ao combate do estresse. Foram desenvolvidos 32 materiais de divulgação no Software Canva, 

compartilhados no Instagram e Facebook, e um Linktree que agrupa as informações de acesso às 

atividades do projeto. Além disso, foi criado um grupo de WhatsApp aberto intitulado “Eventos 

CHAMA” composto por 41 interessados em receber comunicados do projeto. 2) Realização do 

evento de extensão “CHAMA para Mindfulness”, de forma remota e síncrona pela plataforma 

Google Meet que objetivou apresentar, debater e praticar essa técnica. O evento alcançou 23 

pessoas da comunidade interna e externa à UFPR, discentes dos cursos de enfermagem, terapia 

ocupacional e medicina, além de docentes. 3) Práticas remotas e síncronas de Yoga conduzidas 

por instrutora parceira, quinzenalmente a partir de inscrição prévia. Houve três práticas de Yoga 

pela plataforma Zoom com 32 participações da comunidade interna e externa à UFPR que 

atingiram discentes de vários cursos e Universidades do estado do Paraná. 4) Planejamento e 

desenvolvimento conceitual do curso de extensão “Bem-estar, conexão e presença: 

desenvolvendo atenção plena (mindfulness) das emoções”. Trata-se de prática grupal realizada 

semanalmente, com duração de nove encontros, aberta mediante inscrição prévia para a 

comunidade interna e externa a ser realizado na plataforma TEAMS. A divulgação do curso será 

através de vídeo produzido a partir de roteiro específico. Conclui-se que o projeto CHAMA tem 

alcançado seus objetivos, propiciando à comunidade externa e interna à UFPR participar de ações 

que promovam a redução de estresse e a melhora da qualidade de vida. Destaca-se a relevância 

das ações deste projeto durante a pandemia de Covid-19, que expôs os estudantes a ansiedades e 

incertezas na condução da vida acadêmica. 
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O trabalho de prevenção é fundamental para a existência de uma sociedade com hábitos de vida 

mais saudáveis que retardem ou evitem o desenvolvimento dos problemas de saúde. Um dos 

objetivos da promoção à saúde é proporcionar a mesma oportunidade de recursos para 

desenvolvimento individual e coletivo sadio, como informação, infraestrutura e ambiente que 

proporcionem a estes mesmos indivíduos atuar positivamente no sentido de também serem 

promotores de saúde. Visando à educação na promoção da saúde, a Unidade Escola – Promoção 

de Saúde (UEPS) promoveu, até março de 2019, palestras presenciais no seu auditório. A 

pandemia de Covid-19 interrompeu suas atividades e, em 2020, foi desenvolvido um vídeo que 

contou a história da UEPS desde a sua criação até o final de 2019. O vídeo foi enviado por e-mail 

em dezembro de 2020; foi a mensagem de final de ano da UEPS para toda a comunidade. A partir 

de 2021, o projeto de caráter humanitário e social denominado “Atenção à saúde da população: 

integração ensino-comunidade na Unidade Escola-Promoção de Saúde” passou a divulgar e 

promover as palestras de forma on-line. Para dar visibilidade e divulgar o projeto da UEPS por 

meio de diferentes redes sociais (Facebook, Instagram, e-mail), o projeto teve sua metodologia 

adaptada para o ambiente virtual. Palestras passaram a ser transmitidas de forma on-line, via 

StreamYard e Youtube, pelo canal da UEPS. Atividades que antecedem cada palestra também 

foram adaptadas, pois toda a divulgação passou a contar com ferramentas de marketing digital. 

Isto envolve desenvolvimento da arte, divulgação nas mídias sociais (Facebook, Instagram, 

WhatsApp, e-mail), gerenciamento das inscrições e comunicações com os participantes, 

preparação do ambiente virtual de cada palestra e transmissão e mediação da palestra on-line. Até 

o presente momento já foram ministradas e estão agendadas várias palestras on-line. Além das 

palestras, uma série de postagens curtas, disponibilizadas no Facebook e no Instagram, fazem 

menção aos dias em que são comemoradas datas importantes na área da saúde. Ademais, a decisão 

de utilização do aplicativo Trello para gerenciamento das atividades do projeto trouxe melhorias 

significativas no cumprimento de prazos e na organização de tarefas de forma colaborativa. Até 

2019 o projeto impactou mais de 2500 pessoas em 76 palestras. Pelos feedbacks recebidos até o 

momento, a coordenadora, a vice coordenadora e as 8 extensionistas acreditam que o número de 

pessoas beneficiadas com os conteúdos de forma on-line trará excelente resultados na qualidade 

de vida da comunidade. 
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O projeto de Extensão “Educação Comunitária em Saúde – 3ª. Edição” está vinculado ao Curso 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde - TACS do Setor de Educação Profissional e 

Tecnológica e tem como principais objetivos propiciar o contato dos estudantes com profissionais 

da saúde, especialmente os ACS, vivenciando a dinâmica da saúde nos territórios adstritos, 

levando conhecimento científico para a prática cotidiana das Unidades de Saúde, propondo e 

experimentando estratégias de atenção, acolhimento e educação em saúde junto ao moradores de 

Curitiba e da região metropolitana. A pandemia do corona vírus antecipou a necessidade de 

utilizarmos ferramentas tecnológicas para garantir o contato entre estudantes, profissionais da 

saúde e a comunidade. O uso dessas ferramentas garante hoje a efetividade do isolamento social 

e futuramente servirá para ampliar a capacidade de abrangência das atividade de educação em 

saúde e ampliar a participação dos públicos em eventos e a disponibilização de matérias didáticos 

produzidos no âmbito do projeto. No ano de 2020 e 2021 as ações deste projeto foram dedicadas 

à elaboração e disponibilização de informativos e conteúdos de educação em saúde e acolhimento, 

que estão disponíveis em plataformas abertas na internet. Com objetivos voltados à formação e 

cuidado dos Agentes Comunitário de Saúde - ACS de Curitiba e da região metropolitana este 

projeto disponibilizou duas cartilhas voltadas ao acolhimento de deficientes visuais e do público 

LGBTQIA+ nas unidades do SUS. Outra cartilha, voltada aos cuidados com a saúde e a segurança 

no trabalho dos ACS abordou riscos e medidas preventivas na rotina de trabalho destes 

profissionais. Também foi construído um folder sobre alimentação saudável e movimento com 

foco na qualidade dos profissionais da saúde e da comunidade. Os voluntários do projeto, além 

de pesquisarem e construírem os produtos bibliográficos, disponibilizaram este material em 

plataformas abertas e impulsionaram sua divulgação em redes sociais. 
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No início de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto do novo 

coronavírus (COVID-19) atingiu proporções pandêmicas e se constituiu como Emergência de 

Saúde Pública de importância Internacional. Com repercussões e impactos sociais, econômicos, 

políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias, uma crise de 

saúde mundial se instalou. Diante destas circunstâncias, o Setor Litoral da Universidade Federal 

do Paraná, dentro de seu compromisso institucional de atuar com a realidade local, priorizou em 

2020 investimentos e recursos humanos para o desenvolvimento do projeto de extensão 

Enfrentamento ao COVID – UFPR Litoral. As ações centraram-se na pesquisa que culminou com 

um "kit" de diagnóstico rápido de baixo custo para detecção de COVID-19 que está sendo 

aplicado em escala na população através de um sistema de atendimento informatizado 

ww.bityli.com/covid19-ufprlitoral. Mais de mil testes de anticorpos para detecção da COVID-19 

já foram realizados. Assim, estamos traçando um panorama da prevalência da COVID-19 no 

litoral do Paraná. Também estamos seguindo em tempo real a taxa de prevalência de anticorpos 

desenvolvidos contra a infecção e em resposta à vacinação. Os participantes do estudo são 

informados sobre o resultado do teste e tal informação tem sido importante uma vez que o SUS 

não oferece testagem gratuita de anticorpos para COVID-19.  O setor litoral também produziu 

mais de 1000 máscaras de proteção faciais e álcool 70 INPM que foram doados para órgões 

públicos. Além disso, foram promovidas ações educacionais de divulgação científica com vistas 

à sensibilização contínua da população local, a partir de estratégias de comunicação e difusão do 

conhecimento em relação à transmissão, cuidados, vacinação, sintomas, medidas protetivas e 

tratamentos. 
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A monitoria é uma atividade exercida para o aprimoramento do processo de ensino e 

aprendizagem ao promover a formação complementar do estudante e facilitar a relação aluno-

professor. O objetivo é relatar a experiência sobre atividades planejadas e executadas pelas 

monitoras digitais das turmas A e B da disciplina Saúde, Sociedade e Meio Ambiente do curso 

de graduação de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná, correspondente ao segundo 

semestre de 2020, com carga horária de 75 horas e 62 alunos matriculados no total. Durante a 

pandemia de COVID-19 houve a necessidade de adaptar emergencialmente as atividades de 

ensino aprendizagem para o formato remoto e digital, de forma a promover sua continuidade. A 

atuação do monitor também foi adaptada pela necessidade em apoiar docentes e discentes nas 

estratégias de comunicação, instrumentalização das ferramentas disponíveis para o ensino remoto, 

aproximação e potencialização das práticas pedagógicas digitais utilizadas. Na disciplina cenário 

das monitorias descritas, para alcançar os objetivos propostos, foram estabelecidos encontros 

síncronos sediados pelo sistema de web conferências Jitsi e RNP hospedados na UFPR Virtual. 

A participação dos alunos nas discussões dos temas tratados durante os momentos síncronos e a 

participação de professores convidados foram essenciais para o desenvolvimento de discussões 

na busca por novas perspectivas. Porém, uma das características da disciplina em sua forma 

presencial são as saídas de campo que atuam como acréscimos educacionais significativos, devido 

ao desenvolvimento remoto, estas atividades foram substituídas por quatro visitas virtuais, que 

permitiram conhecerem cenários importantes para a prática profissional. O conteúdo das visitas 

foi discutido através da ferramenta Quizz, também foram utilizados outros recursos assíncronos, 

que se mostraram agentes de desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, ao possibilitar 

o seu engajamento nas discussões do conteúdo proposto de forma diferenciada. Conclui-se que a 

atividade das monitoras digitais foi fundamental para o desenvolvimento da disciplina Saúde, 

Sociedade e Meio Ambiente na forma remota, pois a relação monitor-aluno favoreceu o 

aproveitamento do estudante nos diferentes recursos utilizados no processo ensino e 

aprendizagem, além da construção de canal de comunicação eficaz entre estudantes e docentes. 

Esta experiência possibilitou fortalecimento da formação discente para os monitores, bem como 

os aproximou de novas abordagens de ensino, consolidando práticas inovadoras de aprendizagem. 
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Introdução: A educação em saúde é considerada uma estratégia de promoção da saúde que 

colabora com o desenvolvimento de autonomia e fortalecimento do autocuidado. Pode ser 

desenvolvida de diversas formas como em rodas de conversa, oficinas educativas e por meio do 

uso das mídias sociais, que corresponde a um espaço de amplo alcance. 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: Desde o início da 

pandemia da COVID-19, o projeto desenvolve atividades remotas, por meio da divulgação de 

conteúdo educativo nas mídias sociais (Facebook e Instagram). As temáticas dos materiais são 

planejadas em reuniões mensais, entre as cinco discentes e três docentes participantes do projeto, 

com base nas campanhas propostas pelos órgãos de saúde. As postagens são realizadas 

semanalmente. O processo de elaboração envolve pesquisas em sites oficiais de saúde e bases de 

dados; e o design no aplicativo “Canva”. Para avaliar e aprimorar os materiais produzidos, realiza-

se análise das métricas do Instagram, como curtidas, salvamentos, comentários e visualizações. 

Os resultados apresentados a seguir são exclusivamente do Instagram. Resultados: O projeto 

atualmente tem 408 seguidores. De março a julho de 2021, 48 postagens foram realizadas e 78 

seguidores foram alcançados. Os temas versaram sobre Endometriose, Câncer colorretal, 

Epilepsia, Lúpus Eritematoso, Transtorno Bipolar, Hipo e Hipertireoidismo, Hipertensão Arterial 

Sistêmica, entre outros. A maior média de alcance por postagem foi no mês de maio, sendo 220 

usuários alcançados e, no mesmo mês, obteve-se também a maior média de impressões por 

postagem, correspondendo a 293. Quanto aos stories, notou-se maior entrega do conteúdo ao 

utilizar recursos de interação com o público, atingindo mais de 30% dos seguidores no mês de 

junho por meio de enquetes sobre as postagens. O Reels, ferramenta de postagem de vídeos curtos, 

passou a ser realizado no mês de maio de 2021, sendo que o primeiro publicado atingiu 1.290 

reproduções; o Reels de maior alcance, com 1.667 reproduções, abordou a temática do Junho 

violeta - Conscientização sobre a violência contra idosos. Considerações finais: O meio digital se 

mostra como um grande aliado às ações educativas na promoção da saúde e prevenção de agravos, 

possibilitando maior alcance de pessoas e incentivo aos hábitos de vida saudável, com 

consequente redução do risco de desenvolvimento ou agravo de doenças crônicas nesse momento 

de pandemia. 
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PROMOVENDO A SAÚDE BUCAL: BOCA A BOCA 
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O projeto de extensão “Promovendo a saúde bucal: Boca a Boca” iniciou  em agosto de 2020, 

durante a pandemia por COVID-19. É uma iniciativa de acadêmicos do curso de Odontologia, 

ancorado na disciplina de Saúde Coletiva e baseado em dois pilares: educação e promoção a 

saúde, pois incorporar novas práticas que possam trazer benefícios a população é um dos desafios 

impostos a toda comunidade acadêmica. Mudanças que sejam capazes de se transformar em 

práticas educativas para a saúde e população devem ser realizadas a partir de um diálogo entre os 

atores responsáveis pelas diferentes dimensões da educação em saúde. A participação em 

atividades educativas em diferentes ambientes de aprendizagem para os acadêmicos é 

fundamental para o entendimento e sensibilidade da difusão do saber "ciência" que resultará em 

comportamentos saudáveis para a população objeto das atitudes educativas. Tendo conhecimento 

das desigualdades na utilização e no acesso a serviços odontológicos. O objetivo é desenvolver 

estratégias de promoção de saúde bucal, voltada aos diferentes ciclos de vida, com ênfase na 

prevenção e promoção da saúde, nos diferentes equipamentos sociais, diferentes classes e 

realidades, com enfoque na população com maior vulnerabilidade social..São utilizadas as redes 

sociais como meio de propagação de informações científicas, adequadas a uma linguagem 

acessível à população.Os integrantes do projeto realizam reuniões semanais, para planejamento e 

execução sobre  o tema e forma de abordagem (post, stories, vídeos ou enquetes). Por meio de 

grupos no WhatsApp, as tarefas são  divididas entre: pesquisa, criação de legenda, design e 

revisão. Após esse processo,o conteúdo é publicado. Os temas já abordados foram:principais 

doenças bucais (cárie e doença periodontal), métodos de higienização bucal, saúde bucal por ciclo 

de vida, halitose, dor dentária, prevenção com base no tema COVID-19.Os recursos das redes 

sociais, permitiram o levantamento de insights do público, uma vez que o acesso a dados como 

engajamento, compartilhamento e visualizações ficam disponíveis. Algumas enquetes e quizzes 

foram realizadas, com a finalidade de perceber as necessidades futuras e assimilação dos 

conteúdos já repassados para a comunidade. Atualmente o projeto conta com 1200 seguidores, na 

faixa etária de 18 a 24 anos.Temas como halitose, higienização bucal e ciclo da gengivite foram 

os temas mais visualizados. Portanto, é possível dizer que o propósito de democratizar o 

conhecimento científico proposto pelo projeto está se concretizando a cada novo conteúdo 

produzido. 
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VIVÊNCIAS EM SÍNDROME DE DOWN 2 

Nº: 202110037 
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A proposta da criação de uma rede de atendimento clínico das pessoas com síndrome de Down 

para que vivam com qualidade de vida e Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(LEI Nº 13.146, de 6 de julho de 2015) trouxe a necessidade da capacitação de estudantes e 

profissionais da saúde e educação. O projeto trouxe aos acadêmicos a experiência no seguimento 

longitudinal do Ambulatório da Síndrome de Down do Hospital de Clínicas da UFPR – que é o 

primeiro ambulatório específico para síndrome de Down da América Latina e é considerado uma 

referência nacional, com mais de 4500 pacientes cadastrados. A participação no projeto é aberta 

a alunos de graduação e pós-graduação, devido às restrições impostas pela pandemia e calendário 

vacinal por ocupações, recentemente participaram acadêmicos dos cursos de medicina e educação 

física. Os acadêmicos puderam observar e participar das consultas de telemedicina realizadas no 

ambulatório da Síndrome de Down, salvaguardadas as medidas sanitárias de circulação de pessoas 

no município e no hospital. Com isso, foi possível conhecer e se conscientizar das diferentes 

realidades de pessoas com síndrome de Down e elaborar estratégias de abordagem da promoção 

de saúde, prevenção de doenças visando o autocuidado e autonomia. Também foi promovida a 

conscientização da cidadania e inclusão social – desde o ambiente familiar, escolar, universitário, 

trabalho e sociedade em geral – assim como questões judiciais, direitos e deveres das famílias e 

pacientes. Os integrantes do projeto foram capacitados para preparar material didático que 

promova melhora do desenvolvimento das pessoas com deficiência, com foco na pessoa com 

síndrome de Down, nos familiares e pessoas afins. Com uso ético da linguagem, através de 

panfletos, banners e vídeos, foram elaborados e produzidos materiais que visaram promover 

nutrição, educação alimentar, orientações para otimizar o desenvolvimento psicomotor, lazer e 

atividade física. Os acadêmicos foram capacitados no treinamento de habilidades sociais, 

estratégias educativas parentais, educação para sexualidade, principalmente desmistificando 

mitos para evitar violência sexual. Receberam orientação e materiais – guias, portarias e manuais 

de atenção à pessoa com síndrome de Down – para o desenvolvimento de suas habilidades. 

Também foram estimulados e receberam suporte para a tradução de material aberto, informativo 

e educativo de outros países, para complementar suas referências na elaboração dos materiais a 

serem divulgados. 
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A SÍNDROME DE BURNOUT E OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, PARANÁ. 

Nº: 202110038 

Autor(es): Maria Luiza Fucuta de Moraes 
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A Síndrome de Burnout acontece em decorrência de uma resposta ao estresse laboral crônico, de 

forma que os mecanismos adaptativos desenvolvidos para o enfrentamento desse cenário deixam 

de ser suficientes. A afecção é responsável por gerar sintomas contidos em três dimensões 

características: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. A primeira 

reflete a sobrecarga do trabalhador, que carece de energia para manutenção de sua produtividade; 

a segunda, por sua vez, é caracterizada pelo distanciamento profissional e cinismo; e a baixa 

realização profissional está relacionada à baixa produtividade do trabalhador, que se sente infeliz 

em sua função. Frequentemente, está associada a serviços que exigem do profissional um contato 

direto com os usuários, tais quais os profissionais de saúde. A Atenção Primária em Saúde é o 

nível assistencial de maior contato com a comunidade, que requer o trabalho em equipe e depende 

de recursos e infraestrutura para suprir a necessidade dessa comunidade, expondo o trabalhador a 

potenciais estressores psicossociais. Este estudo teve como objetivo identificar a prevalência dos 

sintomas da Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde da Atenção Primária em Saúde do 

município de Toledo, Paraná. Trata-se de um estudo descritivo de delineamento transversal, com 

análise quantitativa. Foram usados um questionário sociodemográfico e o Maslach Burnout 

Inventory, versão Human Services Survey para avaliar o desfecho. A prevalência de alto risco 

para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout foi de 10,6% e as dimensões, quando avaliadas 

separadamente, demonstraram que 29,8% dos participantes obtiveram alto nível de sintomas na 

dimensão exaustão emocional, 52,1% tiveram para baixa realização profissional e 22,3%, para 

despersonalização. O uso prévio de medicação psiquiátrica para outra afecção teve correlação 

significativa com o alto risco da síndrome. Os resultados desta pesquisa corroboraram com outros 

estudos semelhantes, contribuindo para o conhecimento sobre o assunto em uma região do Paraná 

onde ainda não havia pesquisas sobre a síndrome. 
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LACMI - LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA INTERNA 

Nº: 202110040 

Autor(es): Anna Barbara Leal Marcolin, Henrique Rodrigues Thome, Jaqueline Buchner 
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Palavras-chave: Medicina Interna, Promoção Da Saúde, Saúde Pública 

 

A Liga Acadêmica de Medicina Interna (LACMI) tem como objetivo integrar o estudante à 

comunidade, elevando a qualidade do atendimento em saúde de forma interdisciplinar. 

Desenvolve atividades educativas na área de saúde, visando articular os conhecimentos técnicos 

desenvolvidos na graduação com habilidades médicas, humanas e profissionais. O programa 

permite maior aproximação com a comunidade e a prática médica, fomentando um papel mais 

ativo do aluno de medicina. A medicina interna é uma área médica que abrange as especialidades 

de medicina intensiva, medicina da família e comunidade e clínica médica. De cunho amplo e 

generalista, o projeto de extensão reafirma a importância dos determinantes sociais e da 

integração entre especialidades. Há incentivo à docência e à pesquisa. As atividades teóricas da 

LACMI são realizadas quinzenalmente, de forma remota, através de aulas expositivas ministradas 

por docentes e discentes, palestras realizadas com profissionais convidados, debates, resolução 

de casos clínicos, rodas de conversa e aulas práticas de procedimentos médicos. Alguns resultados 

observados pela implementação do projeto são: ampliação do conhecimento, por meio do 

aprofundamento de assuntos contemplados na grade curricular e da abordagem de temas atuais, 

bem como de outros que extrapolam a grade curricular. Ademais, os acadêmicos desenvolveram 

habilidades em gestão e comunicação interpessoal. Através de mídias sociais (Instagram e 

Facebook), a LACMI divulga informações educativas de saúde com linguagem acessível para 

auxiliar o discente em seus estudos e, de forma indireta, a comunidade. Dentro das atividades 

mais recentes realizada pelo projeto de extensão estão: educação em saúde aos acadêmicos e à 

população por meio das redes socias, Simpósio sobre antibioticoterapia, pesquisa de temas dentro 

da clínica médica com produção de resumos para congresso nacional na área de clínica médica e 

parceria com outro projeto de extensão (liga acadêmica) da UFPR Curitiba com foco semelhante. 

Esses foram alguns exemplos das ações do projeto no âmbito social. Os projetos futuros incluem 

a manutenção das atividades em andamento, a conscientização para transfusão de sangue e 

medula óssea da população, a ampliação na área de pesquisa científica e a elaboração de ações de 

cunho social visando melhoria da saúde local. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

642 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

LIGA ACADEMICA DE ESTOMATOLOGIA DA UFPR 

Nº: 202110042 
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A Liga Acadêmica de Estomatologia da Universidade Federal do Paraná (LAE-UFPR) tem o 

objetivo de estimular a interação entre os discentes do curso, desenvolver o pensamento crítico e 

refinar a correlação teórico-prática na Estomatologia. Através de ações para a comunidade interna 

e externa à Universidade, a LAE-UFPR divulga informações com respaldo científico e participa 

de projetos visando a promoção e prevenção de saúde. Baseando-se nos três pilares da 

Universidade, ensino, pesquisa e extensão, o principal propósito do projeto é complementar 

vivências na área de Estomatologia, proporcionando integração da Graduação com a Pós-

Graduação. No ano de 2020, o projeto teve que se adaptar devido à pandemia da COVID-19. 

Neste período, a LAE-UFPR buscou promover diversos eventos e conteúdos científicos, como 

guias de estudo e calendário de “lives”, voltados para as redes sociais. O primeiro evento online 

promovido foi a ‘’Jornada Nacional Online de Estomatologia’’ e contou com mais de 3,6 mil 

participantes de diversos estados do Brasil e países da América Latina, com palestras transmitidas 

ao vivo pelo canal do Youtube. Outros eventos realizados em parceria com ligas de todo Brasil 

foram o ‘’I Integraodonto’’, o ‘’I Simpósio Brasileiro de Ligas Acadêmicas de Estomatologia’’, 

e o ‘’I Interligas Odontologia UFPR’’, que contaram com professores de diversas áreas da 

Odontologia como palestrantes. Além da participação em eventos científicos pelas ligantes, que 

apresentaram diversos trabalhos científicos, a LAE-UFPR também participou da Campanha de 

Prevenção do Câncer Bucal do Hospital Erasto Gaertner, realizada no início de 2020, que visa o 

atendimento à população a fim de diagnosticar precocemente essa doença. Para a comunidade 

externa, levando-se em conta o momento de isolamento social, foram desenvolvidos vídeos e 

cartilhas informativas abordando o correto uso de máscaras de proteção e como higienizá-las e 

descartá-las. Dessa forma, o trabalho das Ligas Acadêmicas e outras iniciativas extensionistas 

ganharam, com as tecnologias da informação e comunicação, um alcance não mais restrito à sua 

comunidade geograficamente próxima durante o último ano. O projeto LAE-UFPR tem 

contribuído com o aumento de experiência e conhecimento científico para os graduandos do 

curso, assim como para o público externo. A LAE-UFPR contribuiu com produção e publicação 

de material informativo e com embasamento científico, e as ações realizadas pelos acadêmicos 

na Extensão Universitária, permitiram a atualização sob a forma de educação continuada. 
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CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS NO CONTEXTO SOCIAL DAS 

POPULAÇÕES CARENTES 

Nº: 202110044 
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O controle populacional de cães e gatos em ambientes urbanos possui importância social e 

sanitária, contudo gera custos aos proprietários, muitas vezes incompatíveis com a renda mensal 

da família. Deste modo, o presente projeto de extensão tem como objetivo prestar este serviço à 

comunidade economicamente desafiada. Para tanto, o projeto, que está vigente desde 2012 e que 

atualmente encontra-se no final de sua segunda edição, tem contado com a participação de 

docentes, médicos veterinários residentes e discentes do curso de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina. Até 2020, as atividades incluíam o cadastro de 

famílias economicamente desafiadas e a castração de cães e gatos, machos e fêmeas, visando o 

controle populacional e médico-sanitário dos animais da cidade de Palotina e região e a educação 

da população sobre a importância da castração no controle da superpopulação de cães e gatos e 

de zoonoses. A partir de 2021, o projeto consolidou uma parceria com a Prefeitura de Palotina, 

que atualmente é responsável pelo cadastro das famílias e pelos custos de materiais de consumo 

relacionados à execução do projeto. No ano de 2020, devido a pandemia, o número de famílias 

atendidas reduzido, pela dificuldade de compra de materiais hospitalares e a realização de 

atividades presenciais, mas mesmo com todos os desafios impostos pela pandemia, foram 

castrados 120 animais. Em 2021, já foram realizadas 60 castrações. Durante os meses de 

atividades do projeto de extensão nos anos de 2020 e 2021, contamos com a participação de 31 

médicos veterinários residentes, 23 discentes do curso de medicina veterinária e 05 pós-

graduandos na modalidade stricto sensu. O presente projeto de extensão tem apresentando forte 

impacto social e de formação, consolidando-se no município como uma ferramenta ativa para 

auxiliar no controle populacional de cães e gatos. 
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MONITORIA EM PANORAMAS DA FISIOTERAPIA NO BRASIL E NO MUNDO: 

VIVENCIANDO A CONSTRUÇÃO DE SABERES DOCENTES 

Nº: 202110046 
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Orientador(es): Vera Lucia Israel 
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A Universidade Pública fornece múltiplas possibilidades e experiências diversas desde o início 

da formação da graduação. O Projeto de Iniciação à Docência (PID) na Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) é uma oportunidade para vivenciar a rotina docente, demandas, processo de 

aprendizagem e afins. O programa foi realizado com participação da estudante aprovada para a 

monitoria digital sob mentoria da docente responsável e o apoio de uma colaboradora voluntária, 

sendo que ambas atuaram em todo processo da disciplina Panoramas da Fisioterapia no Brasil e 

no Mundo (PFBM) - Digital: do planejamento à finalização. Os procedimentos envolveram 

reuniões semanais entre docente e estudante monitora para planejamento e estudo pedagógico e 

a colaboradora auxiliando com recursos digitais necessários ao longo da disciplina. O 

planejamento abrangeu todas as aulas, materiais de apoio, atividades avaliativas e plataformas 

digitais e a construção de um plano de ensino temático para vivenciar uma aula (UFPR Virtual, 

Jitsi, grupo da disciplina no WhatsApp e e-mail). O estudo pedagógico contemplou as obras: 

Pedagogia da Indignação e Educação e Mudança de Paulo Freire, Projeto Político Pedagógico do 

Curso (PPC) de Fisioterapia da UFPR, Guidelines da World Physiotherapy, Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) de Fisioterapia no Brasil e demais materiais disponibilizados no 

contrato didático da disciplina. A disciplina  adotou metodologias ativas e participativas, com 

objetivos educacionais e construção de produtos finais por equipes com temáticas 

disponibilizadas pela docente, portanto, o conteúdo foi explorado na  aprendizagem por projetos. 

Para a finalização da disciplina, foi obtido o feedback (em sua maioria positivo) dos estudantes 

sobre as abordagens das aulas, monitorias, materiais estudados e os professores convidados. Para 

a estudante monitora o PID possibilitou o aprendizado e desenvolvimento de habilidades para 

mediação pedagógica, comunicação educacional e o relacionamento interpessoal. 
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FISIOTERAPIA AQUÁTICA E A DOENÇA DE PARKINSON: CONSTRUINDO 

SABERES (MOBILIDADE FUNCIONAL E TIMED UP AND GO) 
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A Fisioterapia aquática (FA) faz uso das propriedades físicas e térmicas da água para reabilitar e 

potencializar a funcionalidade do corpo humano. A FA é utilizada na doença de Parkinson (DP) 

para controlar os sintomas, mantendo a qualidade de vida e independência. A DP é uma doença 

neurodegenerativa progressiva, a qual possui sintomas como rigidez, bradicinesia e tremor de 

repouso. Tais sintomas geram distúrbios que limitam a mobilidade funcional esse prejuízo 

provoca maior risco de quedas, como também dependência funcional, diminui assim a QV de 

pessoas com DP. Outra forma de auxiliar na QV são estratégias do e-saúde que tornam o indivíduo 

proativo no tratamento e autocuidado.  Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar as 

repercussões de um programa de exercícios físicos aquáticos (PEFA) sobre a mobilidade 

funcional de pessoas com DP como também propor um produto audiovisual para comunidade 

fundamentado em e-saúde. O estudo respeita a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

e possui do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade Federal do Paraná - 

2.200.372. Participantes com DP foram selecionados e submetidos a avaliação de mobilidade 

funcional por meio do instrumento Timed Up and Go (TUG). O PEFA ocorreu duas vezes por 

semana, com 50 minutos de duração, durante doze semanas. Antes e após o PEFA foram aferidos 

os sinais vitais: pressão arterial; frequência cardíaca; frequência respiratória. O PEFA contou com 

exercícios de: aquecimento, envolvendo mobilidade e marcha; fortalecimento muscular de 

membros inferiores; equilíbrio estático e dinâmico; desaquecimento com padrões do método Ai 

Chi. Adotou-se p < 0,05 para valores significativos e os valores foram expressos em média e 

desvio padrão (Média (±DP)). Amostra de seis idosos com DP de ambos os sexos, estágio de 

Hoehn & Yahr nível 4 e média de idade de 73 ± 7,81 anos. Como resultado do TUG simples, 

obteve-se de média do tempo no pré e pós de 12,52 ± 4,59 e 11,59 ± 3,4, respectivamente, 

indicando uma pequena redução no tempo, no TUG cognitivo obteve-se de pré 13,21± 2,80 e pós 

19,44 ± 10,14. Já no TUG dupla tarefa motora pré 13,45 ± 4,0 e pós 14,26 ± 6,36, sugerindo a 

manutenção da mobilidade funcional. Comparando os valores pré e pós do TUG simples, TUG 

dupla cognitiva e motora não houve diferença significativa, respectivamente (p=0,68; p=0,8; 

p=0,5). O estudo concluiu que não há diferença significativa na mobilidade funcional pré e pós 

intervenção. Além disso, o produto audiovisual encontra-se em construção a fim de atender as 

pessoas com DP e cuidadores ou familiares. 
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Introdução: O evento Abril Verde: Ações de Prevenção em Saúde e Segurança do Trabalhador 

foi um movimento online realizado pela Liga Acadêmica de Medicina do Trabalho e Medicina 

Legal da Universidade Federal do Paraná (LIAMT - UFPR), que ocorreu no dia 28 de abril. 

Objetivos:  Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos sobre a saúde do trabalhador e 

evidenciar a relevância sobre a prevenção e segurança ocupacional. Métodos:  Trata-se de um 

estudo retrospectivo, tipo relato de experiência vivenciada pelos membros da LIAMT - UFPR no 

ano de 2021. O evento ocorreu integralmente de forma online e foi utilizada a plataforma Even3, 

sendo as palestras transmitidas através do YouTube. Os interessados em participar do evento 

fizeram cadastro na plataforma e receberam um link para participação no e-mail cadastrado. O 

evento contou com duas palestras ministradas por médicas do trabalho convidadas, que se 

disponibilizaram a participar do evento. A participação no evento foi validada através da inscrição 

na plataforma utilizada, que também serviu para a emissão dos certificados. Resultados:  O evento 

foi realizado no dia 28 de abril de 2021, de forma gratuita, e foi transmitido em plataforma online. 

Houve no total 69 inscritos confirmados, sendo eles 24 (34,78%) acadêmicos de medicina, 19 

(27,53%) acadêmicos de outras áreas de saúde, 16 (23,18%) médicos, 2 (2,89%) trabalhadores de 

outras áreas da saúde e 8 (11,59%) não identificados. Os temas ministrados no evento, na forma 

de palestras on-line, foram: "Como ser mais assertivo nas suas ações de saúde e segurança do 

trabalhador" e "Medidas de prevenção em saúde e segurança do trabalhador na indústria". As 

palestras continuam disponíveis no YouTube e já contam com mais de 115 visualizações. Em 

comparação ao evento “I Jornada Acadêmica de Medicina do Trabalho”, realizado pela LIAMT 

- UFPR e outras ligas acadêmicas em 2020, obteve um menor alcance, porém deu continuidade à 

proposta de disseminar conhecimentos que envolvem a área de Medicina do Trabalho. Vale 

ressaltar que, além destes eventos, a LIAMT – UFPR também elaborou mais dois trabalhos 

científicos no ano de 2021, os quais foram premiados com o 2º e 3º lugar no VIII Congresso 

Paranaense de Medicina do Trabalho. A continuidade do ensino também ocorre através de aulas 

mensais aos ligantes. Conclusões: A atividade proporcionou aos participantes aprendizados 

teóricos e práticos sobre a saúde e segurança do trabalhador, demonstrando sua relevância social 

e acadêmica. 
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Devido a pandemia mundial, ficou evidente uma maior tendência de comunicação usando meios 

virtuais. Com acesso à internet, em um clique os pacientes podem encontrar diversos conteúdos 

relacionados a sua enfermidade. Porém, sítios eletrônicos populares não têm compromisso de 

verificar as referências base ou de atualizá-las, podendo ser uma fonte de desinformação. Nesse 

contexto, o Projeto de Extensão “SAMDOF - Diagnóstico e Tratamento multidisciplinar em Dor 

Orofacial e Distúrbios do Sono”, passou por algumas modificações, mas continuou a promover 

saúde, educar e conscientizar a comunidade a respeito de Dor Orofacial. O objetivo deste trabalho 

é descrever as atividades desenvolvidas pelo projeto e seus benefícios observados. Com as 

atividades presenciais e os atendimentos clínicos odontológicos suspensos na UFPR, optou-se por 

algumas alternativas para atingir os objetivos propostos na essência deste projeto. Para isso, a 

metodologia de trabalho utilizada foi o perfil no Instagram @samdof.ufpr como ferramenta de 

divulgação do conteúdo produzido pelos discentes. A equipe atual foi composta por cinco 

professores cirurgiões-dentistas, nove discentes de Odontologia da UFPR, uma discente externa 

de Fisioterapia, uma Cirurgiã-Dentista e uma Fisioterapeuta. Os temas abordados seguiram um 

cronograma semanal e foram definidos pelos participantes com base nas dúvidas e equívocos 

encontrados na literatura não científica sobre dor orofacial e distúrbios do sono. Além disso, para 

ampliar ainda mais a abrangência da informação, foi criado um canal no YouTube e uma conta 

no Spotify para divulgação das discussões sobre os temas escolhidos com profissionais 

convidados. Com isso, o projeto atingiu diretamente um público de, no mínimo, 1300 pessoas. 

Pode-se observar um grande engajamento dos discentes nas atividades propostas, com 

significativa complementação na formação deles. As atividades trouxeram o benefício de 

melhorar a capacidade de comunicação, estimular a criatividade e novas habilidades além da 

Odontologia. Isso tudo enquanto também houve a promoção de saúde através de divulgação de 

informação de qualidade, com base em evidência científica, mas em linguagem acessível para 

pacientes e leigos. 
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O Programa de Iniciação à Docência (PID) é uma atividade extracurricular introdutória à prática 

do ensino e tem por objetivo desenvolver no estudante competências pedagógicas para o 

magistério, contribuindo para o seu processo de formação, além de facilitar a interação entre 

estudantes e professores nas atividades de ensino. No período atual, devido a pandemia da 

COVID-19, a participação ocorreu por meio do Programa Emergencial de Monitoria Digital. 

Entre os meses de maio e agosto de 2021, houveram atividades semanais, sob a orientação da 

docente, com os discentes matriculados na disciplina de Planejamento Alimentar do Curso de 

Nutrição, da Universidade Federal do Paraná. As ações de apoio à professora foram feitas 

remotamente através da busca de materiais para auxiliar na construção do conteúdo programático, 

assim como na elaboração de materiais didáticos para auxiliar os discentes da disciplinas na 

compreensão de conteúdos como vídeos e infográficos interativos. O acompanhamento das aulas 

síncronas foi realizado semanalmente, contribuindo para as ações da monitoria digital e 

possibilitando atualização frente as temáticas abordadas. Além disso, foi prestado auxílio aos 

discentes através do esclarecimento de dúvidas em horários alternativos às aulas em plataformas 

virtuais. Também foi feita a computação das principais dúvidas apresentadas, a fim de levá-las à 

docente e foram fornecidas sugestões na elaboração das aulas. Ao longo da disciplina é evidente 

a contribuição do PID no processo de aprendizagem, além de ser o primeiro contato do aluno com 

o magistério. É nesse espaço que há o aprofundamento nas áreas do conhecimento, enriquecendo 

a formação profissional e acadêmica do aluno. Por fim, o Programa de Iniciação à Docência, 

ofertado pela Universidade Federal do Paraná, consolida o conhecimento adquirido na disciplina 

e contribui para o ingresso do aluno à docência. 
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O objetivo dessa pesquisa é avaliar a qualidade de vida em idosos praticantes de AF no Projeto 

EnvelheSendo/UFPR e não praticantes de AF. A amostra foi composta por 35 idosos (31 

mulheres), os quais foram divididos em dois grupos: G1 - praticantes de AF (n=30) e G2 - não 

praticantes de AF (n=5). A coleta de dados foi realizada por meio de formulário online, sendo que 

o convite para participar da pesquisa foi divulgado pelas redes sociais (Instagram e WhatsApp), 

com prazo de uma semana para respostas. O preenchimento do formulário só foi liberado após a 

concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O instrumento foi 

composto por 30 questões, sendo que 26 pertenciam ao “The World Health Organization Quality 

of Life – WHOQOL-bref” e as demais perguntas envolveram questões sociodemográficas, prática 

ou não de AF. O WHOQOL-bref avalia quatro domínios da qualidade de vida (QV) (físico, 

psicológico, relações sociais e ambientais) e a classificação dos resultados foi realizada pela 

média dos escores, indicando que quanto maior a média (máximo cinco) melhor a qualidade de 

vida. Os dados foram analisados de forma descritiva (média, desvio padrão e frequência absoluta). 

A média de idade foi 68,92 (± 4,56), a percepção da QV e a satisfação com a saúde do G1 foi 

indicada como “boa”, enquanto no G2, a percepção foi “regular”. A média de QV no G1 foi 4,04; 

4,15; 4,06 e 4,24, para os domínios físico, psicológico, relações sociais e ambientais, 

respectivamente. Já no G2 os resultados para os referidos domínios foram, respectivamente: 3,20; 

3,20; 3,47 e 3,80. Percepção mais positiva da QV (em seus diferentes domínios) e satisfação com 

a vida foi observada nos idosos praticantes de AF, sinalizando que esta percepção pode ser em 

decorrência dos diversos benefícios que a AF oportuniza ao praticante. Assim, tais resultados 

reforçam a importância de projetos que atendam o público idoso, como o projeto extensionista 

EnvelheSendo/UFPR, contribuindo para a melhoria da saúde e QV. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

650 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

CLUBE DA DERMATITE 

Nº: 202110071 

Autor(es): Carolina de Lima Bolzon, Cintia Barbosa Camargo Secco, Emanueli Cristini Souza 

da Costa, Mariana Aparecida Pasa Morgan, Mariana Muzzolon, Rafaela Moura de Oliveira 

Orientador(es): Vania Oliveira De Carvalho, Kerstin Taniguchi Abagge 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Dermatite Atópica, Intervenção Educativa, Qualidade De Vida 

 

A dermatite atópica (DA) é uma doença caracterizada por lesões eczematosas e evolução crônica. 

Impacta significativamente a qualidade de vida (QV) dos pacientes, principalmente pelo prurido 

e perturbações do sono. Um estudo transversal realizado com 50 crianças com diagnóstico de DA 

e 50 pais identificou impacto moderado na QV em 38% e grave em 34% dos participantes. Desta 

forma, a elaboração de atividades educacionais, além da consulta médica, que fornecem 

informações sobre os cuidados para o controle da doença, aumentam a adesão ao tratamento, 

diminuem a gravidade da doença e melhoram a QV dos pacientes. O objetivo desse projeto foi 

melhorar a QV dos pacientes com DA por meio de intervenções educativas sobre a doença e o 

tratamento. O projeto consistiu na realização de reuniões mensais na modalidade online, com 

duração de 2 horas com pacientes pediátricos com DA e seus familiares, conduzidas por médicas, 

psicólogas e acadêmicas de medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), denominado 

“Clube da Dermatite”. Os pacientes do Ambulatório de Dermatologia Pediátrica do Complexo 

Hospital de Clínicas da UFPR (CHC-UFPR) e seus familiares foram convidados a participar das 

reuniões por meio de convites enviados via WhatsApp para cada família. No total, participaram 

65 crianças em doze reuniões do Clube da Dermatite no período entre julho de 2020 e julho de 

2021. As atividades desenvolvidas para as crianças foram: teatros, jogos aplicados à DA e oficinas 

sobre hidratação da pele por meio de recursos educativos e audiovisuais, proporcionando maior 

ludicidade e adequação do conteúdo para as diferentes faixas etárias. As atividades realizadas 

com os pais foram direcionadas para orientações e troca de experiências. Durante o ano, também 

foram desenvolvidos materiais educativos sobre a DA, e sobre os cuidados em decorrência da 

CIVID-19, elaborados pela psicóloga em conjunto com os alunos de graduação participantes do 

projeto. Como conclusão, foi observado que a participação dos pacientes e seus familiares no 

Clube da Dermatite (modalidade online) permitiu melhorar a QV dos participantes, propiciando 

ferramentas para autonomia em relação ao cuidado com DA, instrumentalizando os familiares e 

pacientes como sujeitos ativos do processo saúde doença. As extensionistas, ao participarem da 

elaboração das ações, têm a oportunidade de incorporar conhecimento técnico e de vivenciar 

estratégias de educação em saúde, aproximando-as das questões sociais que interferem na adesão 

e continuidade do cuidado da DA na infância. 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) mais de 50% de todos os medicamentos são 

incorretamente prescritos, dispensados ou vendidos e mais de 50% dos pacientes utilizam os 

medicamentos de forma inadequada. Dentre os principais fatores que corroboram para este quadro 

estão o (1) acompanhamento inadequado dos prescritores; (2) falta de orientação sobre posologia 

e interações medicamentosas; (3) falta de comprometimento dos pacientes em aderir ao 

tratamento; (4) facilidade de aquisição dos medicamentos nas farmácias e (5) propagandas na 

mídia sobre medicamentos. Dentro deste contexto, o presente projeto teve como objetivo criar 

dentro da UFPR ferramentas de apoio ao uso racional de medicamentos. A obtenção dos dados 

do perfil do uso de medicamentos pelos servidores da UFPR se deu através do programa dos 

exames periódicos coordenados pela PROGEPE e de acordo com o perfil obtido foram elaboradas 

atividades educativas. Pelo período pandêmico, as atividades do projeto se concentraram em 

publicações nas redes sociais (instagram, facebook) do Laboratório Escola de Analises Clinicas 

(LEAC) da UFPR onde foram trabalhados temas como as maneiras corretas de armazenamento, 

posologia, cuidados e principais efeitos adversos dos grupos farmacológicos mais utilizados. 

Ressalta-se que dados publicados em revistas indexadas sobre o uso de medicamentos em 

comunidades universitárias é bastante escasso e trabalhos com este foco podem trazer subsídio 

para politicas de atenção a saude do servidor dentro da UFPR. Como o projeto tem 5 anos de 

duração, periodicamente as ações de educação e informação serão avaliadas para novos e 

necessários direcionamentos. Dos aspectos extensionistas destaca-se que o projeto teve impacto 

sobre toda a comunidade da UFPR, proporcionando aos alunos do curso de farmácia 

oportunidades de atuação mimetizando conhecimentos que serão utilizados na sua vida 

profissional saindo da teoria diretamente para a prática. Em suma, o projeto atingiu seus objetivos 

propondo-se ser uma ferramenta adicional na melhoria das políticas de cuidado ao servidor dentro 

da UFPR. 
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O projeto foi elaborado pensando na integração da comunidade interna e externa da universidade 

ao Horto e na difusão de conhecimentos sobre plantas medicinais. Para isso, realiza atividades 

que incluem reuniões com os alunos para o planejamento de ações, treinamentos para o preparo 

de mudas, de como cuidar do solo e fazer podas, e atividades com a comunidade, que são 

realizadas no horto, como oficinas e visitas acompanhadas de palestras. Em 2020, devido à 

pandemia, essas ações não puderam ser realizadas e para isso foram necessárias adaptações. Os 

canteiros foram mantidos por duas docentes e as ações que foram possíveis incluíram a doação 

de mudas para a Lar das Crianças de Palotina e de material impresso, como folders, para a 

comunidade, sempre de forma individual e seguindo os critérios estabelecidos de segurança para 

evitar contágios. Também foram confeccionados 8 banners sobre temas relacionados às plantas 

medicinais para uso nas atividades extensionistas; foram gravados vídeos, na forma de um passeio 

pelo horto, que foram disponibilizados aos alunos do projeto institucional Universidade Aberta 

da Maturidade; e revitalizadas 80 placas de identificação. Em 2020 o projeto foi contemplado 

com recursos do Edital PROEC/2020 e foi possível a confecção de máscaras; impressão de um 

livro de receitas; a elaboração e o encaminhamento para impressão do calendário de 2022; e a 

impressão de jogos didáticos, todos para uso nas ações de extensão. Neste ano o projeto recebeu 

duas bolsas de extensão e, dessa forma, algumas atividades vêm sendo desenvolvidas por alunos. 

Entre elas estão a revitalização do horto e o início da produção de mudas para recompor os 

canteiros, além da elaboração de ilustrações sobre plantas medicinais, em contextos variados, para 

um livro de curiosidades sobre plantas medicinais destinado aos idosos, para divulgar 

conhecimentos e entretenimento. Os bolsistas estão recebendo orientações extensionistas por 

meio de reuniões virtuais e também irão elaborar um folder instrutivo e produzir vídeos sobre 

plantas medicinais para interagir com a comunidade no Instagram e Facebook, ocasião em que 

vivenciarão a extensão, porém de forma remota. A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão está sempre presente por meio do contato com a literatura, treinamentos e pesquisas, 

e a integração da comunidade com a Universidade acontecerá de forma virtual. Espera-se que, da 

mesma forma como na condição presencial, os resultados sejam positivos, refletindo na melhoria 

da qualidade de vida das pessoas e na formação cidadã diferenciada dos alunos. 
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Plantas medicinais são aquelas que aliviam ou curam enfermidades e têm longa tradição de uso. 

Para usá-las, é preciso conhecer a planta e saber onde colher e como preparar. Dentre os objetivos 

do projeto destacam-se: resgatar e valorizar a tradição do uso popular, fortalecer a relação da 

universidade com a comunidade, disseminar o conhecimento por meio de produtos, contribuir na 

formação de acadêmicos e promover a melhoria da saúde da comunidade. As ações com plantas 

medicinais no Setor Palotina completam, em 2021, 25 anos com participação da comunidade. 

Para comemorar as docentes e uma bolsista idealizaram a mascote Flora - uma menina muito 

curiosa, que gosta de plantas, de tomar chá e auxiliará na divulgação das atividades. Pensando 

nas ações com as crianças, o conhecimento foi aplicado em um livro “Plantas medicinais: livro 

de atividades com adesivos” com 44 páginas coloridas, desenvolvido e ilustrado por discentes 

com atividades de colorir, ligar, adivinhação, labirinto, jogo dos 7 erros, caça-palavras, ligue os 

pontos. Estas atividades estão mensalmente publicadas no Almanaque Fazendo Escola que é 

distribuído nas escolas de Palotina. Também foram impressos jogos educativos (quebra-cabeça e 

jogo da memória). As atividades com as plantas medicinais precisaram ser reinventadas para 

adaptação à pandemia e os 30 alunos idosos da Universidade Aberta da Maturidade receberam 

delivery dos materiais produzidos; ação que gerou matéria na Paraná TV. Outra atividade no 

contexto da pandemia foi a confecção e distribuição de 200 máscaras personalizadas para 

funcionários da prefeitura e terceirizados da UFPR, sendo mais uma ação de prevenção realizada 

pela UFPR desde o início da pandemia. A segunda edição do livro de receitas foi publicada e 

reúne 21 preparações caseiras saborosas e naturais fazendo parte dos calendários 2022 que serão 

distribuídos gratuitamente à comunidade. As atividades com plantas medicinais fizeram parte do 

projeto “Rocket Girls: Meninas nas Ciências” incentivando o conhecimento sobre o tema. Ações 

de divulgação científica foram realizadas através de podcasts no boletim informativo: coronavírus 

#plantas medicinais da Agência Escola e estão sendo conduzidas nas redes sociais. Como 

atividades futuras, mudas de diferentes espécies medicinais e aromáticas serão distribuídas em 

eventos. As práticas contribuem para um projeto interdisciplinar, reforçando o papel das 

universidades públicas enquanto produtoras e disseminadoras de conhecimento; além de 

contribuir no processo de aprendizagem dos acadêmicos. 
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PROJETO ENVELHESENDO: RESSIGNIFICANDO AS PRÁTICAS CORPORAIS E 

ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS AOS IDOSOS 

Nº: 202110092 

Autor(es): Cleiton Henrique dos Reis 

Orientador(es): Lucelia Justino Borges 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 
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iNTRODUÇÃO: As quedas são consideradas a causa mais comum de acidentes entre a população 

idosa, sendo resultante de condições intrínsecas e extrínsecas, de origem multifatorial. Dessa 

forma, faz-se necessário compreender os fatores estruturais de risco para quedas, bem como a sua 

relação com a capacidade funcional do idoso, visando assim, identificar estratégias de prevenção. 

OBJETIVO: Avaliar a ocorrência de quedas entre idosos participantes e não participantes do 

Projeto EnvelheSendo/UFPR. METÓDO: Participaram do estudo 35 idosos (31 mulheres), com 

idade variando entre 61 e 80 anos. A coleta de dados foi realizada de forma online, por meio de 

um formulário eletrônico, contendo nove perguntas (abertas e fechadas), que envolviam questões 

relacionadas à ocorrência e prevalência de quedas durante a pandemia. Vale ressaltar que algumas 

questões objetivas tinham a possibilidade de responder com mais de uma opção. Os dados foram 

analisados descritivamente. RESULTADOS: Dentre os participantes do estudo, observou-se que 

24 idosos praticavam atividade física por meio das aulas online do projeto EnvelheSendo, 

enquanto 11 não participavam do referido projeto. Para a ocorrência de quedas, 23 idosos 

relataram não terem caído durante a pandemia e 12 relataram ter sofrido quedas neste período. 

Dentre os idosos que caíram uma única vez, nove são participantes do Projeto e três que não são 

participantes do EnvelheSendo indicaram ter caído mais de uma vez. Entre as consequências da 

queda, três idosos tiveram fratura (um participante e dois não participantes do Projeto). Quanto 

ao medo de cair novamente, a maioria relatou não ter medo (n=34). Foi observado ainda que a 

maioria dos idosos (n=26), tanto os participantes quanto os não participantes do EnvelheSendo, 

acreditam que a prática de atividade física pode contribuir para a prevenção de quedas durante 

esse período. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos mostram que a ocorrência de quedas ainda é 

considerável entre os idosos, sendo que a maioria daqueles que sofreram quedas caíram uma única 

vez. Além disso, foi evidenciado que os idosos investigados não têm medo de cair novamente e 

têm percepção positiva sobre a atividade física na prevenção de quedas. Considerando que as 

quedas são um problema de saúde pública, estratégias por meio da atividade física com objetivo 

de melhorar equilíbrio, flexibilidade e força podem ser adotadas para auxiliar na redução do risco 

de quedas em idosos. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DISCENTE DURANTE A MONITORIA DIGITAL NA 
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A ação de monitoria digital visa apoiar e assessorar atividades didáticas desenvolvidas em 

disciplinas que foram oferecidas de forma remota e que utilizaram tecnologias digitais durante as 

medidas de isolamento social propostas para o enfrentamento da Covid-19, pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Este relato objetiva compartilhar a experiência discente durante a 

monitoria digital desenvolvida na disciplina MN131 -  História da Enfermagem, oferecida para 

25 estudantes durante o Período Especial 2 de disciplinas na UFPR, no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem UFPR Virtual, entre 06/11/2020 a 21/01/2021. Destaca-se que as ações da 

monitora digital atuaram no sentido de aproximar e facilitar a comunicação entre os docentes e 

discentes matriculados na disciplina, tendo em vista que a pandemia e a necessidade de adoção 

do ensino remoto emergencial implicaram em dificuldades para todos os envolvidos no processo 

ensino e aprendizagem, como dificuldades na utilização das novas tecnologias e ambientes 

virtuais, dificuldades de acesso e de organização individual para o ensino remoto. A participação 

da monitora digital durante as aulas síncronas foi um benefício durante este período, pois 

possibilitou acompanhar os assuntos abordados nas aulas e, dessa forma, sanar dúvidas 

posteriores dos estudantes. As atividades desenvolvidas incluíram  orientar os alunos no 

desenvolvimento das atividades e esclarecer dúvidas; solucionar dificuldades na disciplina e 

eventuais problemas de comunicação entre alunos e professoras; e gerenciar a troca de 

informações entre alunos, monitora e professoras. Quanto aos resultados, os aspectos positivos 

incluem a experiência adquirida, a interação entre monitora e discentes e contato entre monitora 

e professoras. Essa troca de conhecimento e informações foi relevante, pois houve aprendizado a 

partir das orientações das docentes. Os cursos ofertados pela Coordenação de Políticas de 

Integração de Educação a Distância (Cipead) sobre o UFPR Virtual ajudaram a entender as 

ferramentas disponíveis na plataforma, o que  auxiliou na realização das atividades. O ponto 

negativo foi o distanciamento entre alunos, professoras e monitora, por conta do cenário de 

pandemia, o que mudou a dinâmica da proposta da monitoria. Apesar das circunstâncias de 

contingência a oportunidade foi proveitosa, propiciando à monitora formação complementar e o 

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem na graduação em Enfermagem. 
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O presente estudo tem por objetivo relatar as adaptações necessárias das atividades desenvolvidas 

pelo Projeto EnvelheSendo para o modelo remoto, em decorrência da pandemia da Covid-19. O 

EnvelheSendo é desenvolvido pelo Departamento de Educação Física da UFPR, tem por objetivo 

promover o envelhecimento saudável por meio de atividades físicas, socioculturais e educação 

em saúde. Além disso, objetiva contribuir para ampliação da formação acadêmica. Em 2020, com 

o início da pandemia foi necessário adaptar as atividades para continuar atendendo os idosos, 

considerado um dos grupos de risco da SARS-CoV-2. Assim, em abril de 2020 iniciamos as 

atividades de forma online. Primeiramente, criamos um tutorial para instruir os idosos a utilizarem 

o aplicativo Jitsi Meet para o desenvolvimento das aulas, ofertando suporte pelo WhatsApp para 

sanar dúvidas sobre a instalação do aplicativo. Na elaboração dos planejamentos das aulas de 

atividade física foi necessário criar estratégias para adaptar as atividades para o modelo remoto. 

Este foi um desafio para os alunos de graduação que ministram as aulas, pois no formato remoto 

não conseguimos desenvolver atividades coletivas, ou que demandam um local amplo. Neste 

contexto, foi necessário repensar as possibilidades de materiais disponíveis em casa como sacos 

de 1kg (de feijão, arroz, etc) para simular halteres; tapetes como colchonetes; bolas de meia ou 

de papel para simular bolas; litros de produtos de limpeza para simular cones no chão; assim como 

almofadas, cabos de vassoura, cadeiras; toalha, dentre outros. As atividades desenvolvidas online 

pelo EnvelheSendo incluem sessões de 60 min, 2 x/semana envolvendo práticas como a dança, 

alongamento, ginástica, jogos, yoga, muay thai, capoeira, tai chi chuan, atividades lúdicas, 

meditação, dentre outras.  Ações de educação em saúde também foram adaptadas, sendo que a 

oficina sobre atividade física, envelhecimento e saúde foi ofertada de forma online aos idosos da 

Universidade Aberta da Maturidade da UFPR, parceira do Projeto. Dentre as atividades 

socioculturais destaca-se a realização da festa junina virtual (Junho de 2020 e de 2021), na qual 

fizemos uma quadrilha online e todos estavam caracterizados em suas casas. Os resultados obtidos 

indicam que apesar das dificuldades encontradas no trabalho remoto, o Projeto EnvelheSendo 

continua cumprindo com os objetivos propostos contribuindo para a promoção do envelhecimento 

saudável durante a pandemia, oportunizando ampliação da formação acadêmica e contribuindo 

para a formação pessoal e cidadã dos acadêmicos envolvidos. 
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LIMAR: LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DE ÁREAS REMOTAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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A Liga Acadêmica de Medicina de Áreas Remotas da Universidade Federal do Paraná (LIMAR) 

foi idealizada por acadêmicos de medicina. Entende-se como uma área remota um local que fica 

há uma hora ou mais de centros médicos ou hospitais capazes de proporcionar atendimento 

definitivo ao paciente. A liga objetiva complementar a formação acadêmica dos estudantes, 

através da educação continuada, além de agir na comunidade através de campanhas e ações 

direcionadas ao público que frequenta ou reside nessas áreas. A LIMAR já teve vários resultados 

palpáveis. Sua primeira conquista foi a confecção do estatuto da liga. Em seguida, foi realizada a 

criação da logo da LIMAR e da identidade visual, ambas bem pensadas para refletir as 

características da liga. O próximo passo foi o lançamento do instagram do projeto que já conta 

com 445 seguidores e publicações educativas relacionadas ao tema. Uma vez apresentado o 

projeto para a comunidade, foi realizado o evento de lançamento do projeto: Primeiro Simpósio 

Acadêmico Medicina de Áreas Remotas UFPR. Ele foi composto por sete palestras ministradas 

por profissionais de referência associados à Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas 

e ao Centro de Toxicologia do Paraná. No final do evento foi realizada uma prova para selecionar 

os acadêmicos para o projeto de extensão. Esse evento acumulou mais de 800 visualizações no 

YouTube e foram selecionados 20 acadêmicos para participarem das atividades. Nos meses 

seguintes foi feita uma palestra mensal interna para os 25 acadêmicos integrantes e uma palestra 

mensal aberta para o público e transmitida na plataforma YouTube. Além disso, a LIMAR fez 

postagens semanais no instagram para manter a divulgação de informações e do projeto em si. 

Com o exposto, percebe-se que os acadêmicos que da LIMAR estão desenvolvendo habilidades 

interdisciplinares na organização de palestras online, no marketing digital, no networking ao 

contatar profissionais da área para oferta de aulas, e no aprendizado de medicina de áreas remotas 

nos âmbitos clínicos, cirúrgicos, de emergência médica, além de medicina de expedições, 

toxicologia e diversas outras áreas que englobam a medicina de áreas remotas, também com 

interdisciplinaridade quando se aborda temas de outras áreas, como geografia, história, biologia, 

dentre outras. As reuniões semanais são essenciais para o desenvolvimento como um todo daquilo 

que se aprende nas aulas/palestras onlines, com o que se aprende com a organização dos eventos. 
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SAÚDE BUCAL INCLUSIVA 
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O Projeto Saúde Bucal Inclusiva (SBI) foi idealizado buscando ampliar o contato dos alunos da 

graduação do curso de odontologia com pessoas com deficiência (PDs) por meio de ações em 

escolas de educação especial na região de Curitiba. Durante a pandemia, essas ações foram 

suspensas e o SBI buscou mecanismos para continuidade das atividades. Diante disso, foi 

elaborado o E-book “Manual de cuidados e atendimentos odontológicos a pessoas com 

necessidades especiais”, em que são descritas estratégias para um atendimento humanizado e 

individualizado. Na tentativa de promover inclusão e disseminar os conteúdos deste material, foi 

criado o perfil no Instagram @sbi_ufpr, com publicações semanais e divulgação de eventos 

promovidos pelo projeto. Realizou-se uma videoconferência pela plataforma Google Meets, com 

o tema “Tratamento odontológico do paciente com necessidades especiais", ministrada pela Prof. 

Dra. Ana Paula Teitelbaum. A partir disso, planejou-se a I Jornada Acadêmica de Saúde Bucal 

Inclusiva (I JASBI), que contou com três dias de palestras transmitidas pela plataforma YouTube, 

ministradas por profissionais de diferentes áreas e com apresentação de trabalhos acadêmicos. Os 

eventos proporcionaram emissão de certificado mediante formulários de presença idealizados 

pela equipe. Na busca de aprofundar e reunir informações sobre o atendimento de PDs, está sendo 

redigido/corrigido o livro “Abordagem odontológica da pessoa com deficiência: uma visão clínica 

e humanizada”, que por ocasião da preparação deste documento, apresenta-se também em 

processo de diagramação para posterior publicação. Em decorrência dessas realizações, 

ocorreram mais de 150 acessos ao E-book. Desde o início do perfil do Instagram, realizaram-se 

mais de 80 publicações, que atraíram 1.580 seguidores. Ademais, a videoconferência contou com 

67 participantes, e a I JASBI resultou em 1.200 inscritos de todo o Brasil, com 3.900 visualizações 

e 113 resumos submetidos e aprovados para publicação em anais pela Revista Archives Of Health 

Investigation. O livro foi idealizado com a expectativa de atingir acadêmicos e profissionais, para 

que possam aplicar as práticas apresentadas, desenvolvendo um atendimento de qualidade e 

inclusivo para PDs. De acordo com as atividades realizadas, o projeto de extensão “Saúde Bucal 

Inclusiva” alcançou metas em diferentes patamares tanto da comunidade acadêmica como 

externa, a despeito da impossibilidade das atividades presenciais, expandindo o público e 

encontrando alternativas viáveis para promover, remotamente, a difusão de práticas saúde bucal 

para PDs. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

659 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ANATOMIA 
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Os anos de 2020 e 2021 passaram e conforme a pandemia de COVID-19 e os lockdowns foram 

instaurados, além de muitas pessoas sofrerem com a perda de familiares e amigos, as 

universidades e escolas, frente a este cenário, tiveram que utilizar-se do ensino remoto 

emergencial para manter o aprendizado de seus alunos. Estamos em uma era digital, com diversas 

ferramentas e aplicativos educacionais, tendo a possibilidade de conciliar esse ensino remoto com 

instrumentos de ensino online, levando-se em consideração que professores e monitores devem 

ter criatividade para manter o contato com os alunos e propor atividades que não sejam maçantes, 

repetitivas e de simples memorizações. Nesse sentido durante o programa emergencial de 

monitoria digital da disciplina de Anatomia Veterinária 2 da Universidade Federal do Paraná-

Setor Palotina, ofertada em 2021 durante 15 semanas, foi implementado diversas atividades, as 

quais os 60 alunos matriculados na disciplina podiam desempenhar e exercer o que foi aprendido 

durante as aulas online. A disciplina propôs um contato mais próximo virtual com seus monitores 

digitais para tirarem duvidas e se tornarem um canal de facilitação educacional, além do professor. 

A disciplina foi ministrada na totalidade pela plataforma UFPR virtual, com a utilização de aulas 

gravadas via YouTube pela docente, podcasts e infográficos realizados pelos alunos, Padlet e 

Doodle para enquetes virtuais com os alunos, gamificações via Google forms, além de lives de 

abertura e de encerramento da disciplina, com a realização de bingo virtual, como forma de 

engajamento e motivação aos estudantes. As formas de avaliação criativas praticadas e da própria 

apresentação dos conteúdos acadêmicos em formato online não excluem o uso da bibliografia 

clássica e do professor, mas sim são um complemento mais ativo e motivador para o estudo da 

Anatomia Veterinária, culminando em um mais efetivo desempenho acadêmico. Por ser uma 

disciplina tão importante na Medicina Veterinária a matéria de Anatomia Veterinária 2 deve ser 

sempre ser atualizada, a fim, de evitar que se torne repetitiva, promovendo um maior 

aproveitamento do conteúdo. Atividades online diferenciadas podem estimular e motivar os 

alunos, favorecendo o contato com a disciplina, o professor e, por fim, o monitor, enfatizando a 

importância de explorar novas ferramentas no processo do ensino remoto. 
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A monitoria acadêmica é uma importante estratégia e atividade ao processo de ensino do aluno 

monitor e dos alunos assistidos pelo programa. O monitor auxilia os alunos com relação à 

disciplina curricular ao mesmo tempo que consolida e aprofunda os diversos conteúdos 

acadêmicos. E nesse prisma, o aluno monitor atua como um intermediador de informações entre 

docente e alunos, sanando dúvidas e auxiliando em atividades como correção de trabalhos e 

avaliações (com a devida supervisão do docente). A monitoria adota formas de aprendizagem que 

integram a teoria, prática, ensino e serviço, e capacita o monitor para desenvolver atividades 

inerentes à docência. Na monitoria presencial de Anatomia Veterinária da UFPR-Setor Palotina, 

os monitores participam principalmente da parte prática da disciplina, supervisionando os alunos 

durante os estudos com peças anatômicas; todavia, devido à pandemia isso não foi possível. A 

disciplina ministrada integralmente na UFPR Virtual contou com o auxílio de 2 monitores, que 

além de todas as funções já descritas, também solucionaram diversas dificuldades dos 60 alunos 

matriculados. A experiência da monitoria oportunizou uma maior interação com o docente, e, 

permitiu compreender o lado de quem leciona, seus dilemas, adaptações, dificuldades e suas 

conquistas. Esta também resultou em um serviço gratificante e com vários benefícios a todos 

envolvidos, com atividades e didáticas a serem aproveitadas em futuros ensinos presenciais. 

Entretanto, sem desmerecer a atividade, a função de monitor pode ser desgastante devido ao 

acúmulo de funções, como matérias a serem cursadas simultaneamente, abalos emocionais 

trazidos pela pandemia, realização de estágio e trabalho, para auxiliar no sustento familiar. Assim, 

a monitoria trouxe, algumas vezes, crises de ansiedade e problemas familiares. Contudo, essas 

situações foram amenizadas com o entendimento, empatia e diálogos harmoniosos e saudáveis do 

docente com o monitor. 
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Tradicionalmente as aulas práticas de Anatomia Veterinária da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR)- Setor Palotina seguia o protocolo de uso de diferentes peças naturais para o processo de 

ensino-aprendizagem no Laboratório de Anatomia Animal em conjunto com roteiros de aula 

prática, previamente disponibilizados, em que se apresentava os componentes anatômicos a serem 

estudados em uma sequência lógica. Todavia com a instituição do ensino remoto frente ao cenário 

pandêmico de COVID-19 toda essa metodologia teve que ser substituída por imagens e/ou vídeos 

disponibilizados. Frente a isto e para aprimorar o entendimento do conteúdo acadêmico, bem 

como torná-lo diferenciado e motivador relata-se o uso de diversas imagens 3D disponíveis a 

partir da ferramenta on-line Ivala learn do Veterinary Information Network (VIN) –EUA que 

foram utilizadas em diferentes conteúdos curriculares da disciplina totalmente assíncrona de 

Anatomia Veterinária 2 da UFPR-Setor Palotina em 2021 para 60 alunos matriculados, via UFPR 

Virtual. Ao longo do semestre era disponibilizado, em cada módulo curricular, além das aulas 

teóricas e das aulas práticas utilizando-se de imagens e vídeos curtos feitos no Laboratório de 

Anatomia Animal da instituição, diversos vídeos gravados a partir do uso de imagens 3D como 

forma de complementação à tal conduta. Essas imagens gravadas e disponibilizadas envolveram 

o uso de uma hemicabeça de equino para demonstrar várias estruturas do sistema respiratório, 

imagens da morfologia externa dos pulmões e da traqueia em modelo canino, anatomia interna e 

externa do coração, localização e distribuição de artérias e veias no modelo canino, sistema 

reprodutor masculino de equino, estômago de ruminantes com sua morfologia interna e externa, 

e por fim a morfologia externa do sistema digestório de equinos. Em todas essas gravações as 

imagens do animal/sistema/órgão eram movimentadas em diversas posições para uma melhor 

perspectiva do todo. E na própria imagem a ferramenta on-line apresentava a disponibilidade de 

destaque e descrição para diversas estruturas anatômicas. Assim conclui-se que a utilização de 

diversas imagens 3D para a demonstração de estruturas anatômicas para a disciplina de Anatomia 

veterinária é uma excelente ferramenta adicional e complementar para o processo de ensino-

aprendizagem, tanto on-line, bem como também até presencial. Todavia é importante destacar 

que o ensino presencial em Laboratório indubitavelmente não pode ser substituído, ainda mais 

partindo-se da premissa de que tal disciplina é a base fundamental à Medicina Veterinária. 
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O projeto “Dente Presente: um olhar para a ciência” iniciou suas atividades em 2018 com o 

objetivo de conscientizar as crianças, pais ou responsáveis e a comunidade em geral que o dente 

é um órgão e, portanto, deve ser corretamente armazenado para evitar contaminação, bem como 

estimular a doação dos dentes decíduos esfoliados ou extraídos de crianças que estão em período 

de troca da dentição decídua para a dentição permanente. A metodologia consiste na realização 

de palestras e atividades lúdicas visando orientar sobre a destinação correta dos dentes esfoliados, 

além de informações necessárias em relação a possíveis traumas, comuns na infância. Os dentes 

doados são encaminhados para o Biobanco de Dentes Humanos da UFPR (BDH-UFPR), onde 

são esterilizados e armazenados de acordo com as normas vigentes e, então, disponibilizados para 

o ensino, a pesquisa e a extensão. Por conta da pandemia houve um grande impacto no 

desenvolvimento do projeto, uma vez que as atividades eram realizadas exclusivamente de modo 

presencial em escolas municipais de Curitiba e em parceria com a disciplina de Odontopediatria 

da UFPR. Frente a este desafio, a equipe do projeto buscou desenvolver novas estratégias para 

sua atuação e manutenção do vínculo com a comunidade. Dentre as atividades desenvolvidas 

destacam-se a produção de materiais lúdicos como: a elaboração de uma cartilha com orientações 

sobre os passos para realizar a doação dos dentes decíduos, bem como sobre cuidados 

relacionados à saúde bucal, a qual está disponível no site do BDH; a criação de um livro de história 

infantil, que está em fase final de elaboração e terá uma versão impressa e outra online; o 

desenvolvimento de jogos, atividades e brincadeiras para quando for possível retomar as 

atividades presenciais. Neste período também foi criada uma nova logo e um novo folder para 

divulgação do projeto. Outra ação implementada foi o estabelecimento de uma parceria com a 

Liga Acadêmica de Odontopediatria da UFPR (LAOP-UFPR) possibilitando a realização de 

atividades em conjunto e a cooperação entre equipes, assim como a criação e a postagem de 

materiais informativos, educativos, de orientação e de conscientização nas redes sociais do BDH-

UFPR, programa de extensão ao qual o projeto Dente Presente está vinculado. 
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O projeto “Captação, Limpeza e Armazenamento de Dentes Humanos” é vinculado ao programa 

de extensão “Banco de Dentes Humanos da Universidade Federal do Paraná: educação em saúde” 

e ampara as atividades desenvolvidas pelo Biobanco de Dentes Humanos da UFPR (BDH-UFPR), 

além de estabelecer um vínculo entre universidade e sociedade. O principal objetivo do projeto é 

conscientizar, motivar e viabilizar a doação espontânea de dentes extraídos por indicação 

profissional nas Unidades de Saúde de Curitiba e região metropolitana, clínicas e consultórios 

particulares e, principalmente, no curso de Odontologia da UFPR, evitando o descarte indevido, 

o comércio ilegal de dentes e a contaminação. Para tanto, são distribuídos materiais informativos 

sobre a importância da doação e seu papel na formação do futuro profissional, bem como a 

captação e processamento dos dentes recebidos. Os dentes são limpos, esterilizados, classificados 

e armazenados, contribuindo, assim, para manter o adequado funcionamento interno do BDH-

UFPR e suprir a demanda para o ensino, a pesquisa e a extensão tanto da graduação quanto da 

pós-graduação. Outra ação importante é promover o conhecimento dos estudantes sobre anatomia 

dental, periodontia e cariologia, desenvolver habilidades manuais e experiência de ministrar 

palestras. A pandemia do COVID-19 impactou no desenvolvimento do projeto, cujas atividades 

eram exclusivamente presenciais. Assim, novas ações e estratégias foram adotadas para se adaptar 

ao trabalho remoto como: atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), criação 

da logo do projeto, elaboração de novo folder a ser impresso e disponibilizados quando as 

atividades presenciais forem retomadas, redação de e-book e produção de material informativo, 

de orientação e de conscientização para postagem nas mídias sociais do BDH-UFPR (Instagram 

e Facebook), bem como no site oficial. Nas adaptações das atividades extensionistas, os 

integrantes da equipe tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação, 

apresentação, organização, aperfeiçoamento do processo criativo, além de aprofundar o estudo 

sobre vários assuntos dentro da temática como legislação e odontologia regenerativa, 

possibilitando a integração de conhecimentos de diversas áreas da saúde e o trabalho em equipe 

para obter o sucesso na realização das atividades. Isto permitiu disseminar conteúdo de qualidade 

a respeito de diversos assuntos, a fim de expandir o conhecimento de alunos, profissionais e 

comunidade. 
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A unidade curricular de Avaliação Nutricional, ministrada no curso de Nutrição da Universidade 

Federal do Paraná, compõe a grade do quinto período. A unidade aborda assuntos como: 

conceitos, indicadores e importância da avaliação nutricional de indivíduos e da população; 

indicadores antropométricos; indicadores do consumo alimentar; indicadores clínicos, 

bioquímicos, socioeconômicos, demográficos e culturais do estado nutricional. As e os estudantes 

são divididos em duas turmas, cada uma com carga horária semanal de seis horas - duas teóricas 

e quatro práticas. Durante a oferta da unidade curricular de maneira remota, no período de 

retomada do calendário acadêmico (Resolução CEPE n. 22/2021), as atividades foram divididas 

em três horas síncronas e três assíncronas. O programa de monitoria digital de Avaliação 

Nutricional – bloco Antropometria disponibilizou duas vagas e teve por objetivo: 1) a assistência 

à docente no desenvolvimento de materiais de apoio, como a edição e produção de vídeos 

demonstrando os materiais e as técnicas utilizadas na prática profissional para realizar a avaliação 

antropométrica de indivíduos; e 2) acompanhamento das aulas síncronas e apoio às e aos discentes 

da unidade curricular por meio do esclarecimento de dúvidas e outras demandas trazidas por eles. 

A metodologia utilizada se deu por ferramentas digitais, como o Microsoft Teams® e UFPR 

virtual, onde a unidade foi ministrada. Foram utilizadas plataformas de edição de vídeo como 

Video Editor® e Adobe Audition 2021®, além de telefones celulares para gravação de imagens 

e de áudios para dublagem dos vídeos. Entende-se que a realização de aulas práticas na unidade 

de Avaliação Nutricional é de extrema importância para que as e os estudantes possam ter contato 

com os métodos de avaliação antropométrica. Devido à impossibilidade da realização de aulas 

práticas presenciais em virtude da restrição máxima de acesso aos campi, imposta pela pandemia 

de Covid-19, espera-se que a produção de vídeos demonstrando as técnicas de avaliação e 

apresentando os materiais utilizados possa melhorar a experiência das e dos discentes, 

possibilitando melhor associação com os pontos expostos nas aulas teóricas. Por fim, o programa 

de monitoria proporcionou a aproximação das monitoras com a área da docência, seja por meio 

do auxílio à docente e da aproximação com o seu trabalho, seja pela contribuição com o 

aprendizado das e dos estudantes por meio do desenvolvimento de materiais e vídeos de suporte 

e de orientações ao longo da unidade, a fim de contribuir com a prática de ensino. 
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O projeto de extensão Consulta de Enfermagem à gestante a partir de 37 semanas tem como 

objetivo integrar a academia à comunidade, por meio de ações assistenciais como a consulta de 

Enfermagem à gestante a partir de 37 semanas e proporcionar aos alunos a vivência do processo 

de trabalho do Enfermeiro nesse contexto.  Auxilia no desenvolvimento do empoderamento da 

gestante e da família através do conhecimento das alterações fisiológicas da gestação, dos seus 

direitos e das rotinas da maternidade. Nesta também ocorre a elaboração do plano de parto. É 

proveniente da disciplina Cuidados de Enfermagem à Mulher do curso de graduação de 

Enfermagem da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e teve início em setembro de 2018 a 

partir da parceria com as maternidades do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR. No momento 

conta com 11 discentes (duas bolsistas e nove voluntárias), três docentes e três enfermeiras da 

maternidade. Com o início da pandemia de COVID-19 no Brasil, em fevereiro de 2020, houve 

suspensão das aulas presenciais, fechamento da maternidade Victor Ferreira do Amaral e 

realocação das gestantes para o Hospital de Clínicas. Assim, o atendimento pelas docentes e 

discentes do projeto de extensão foi temporariamente suspenso, fazendo com que fosse necessária 

adaptação para continuidade das atividades pelas docentes, aprendizado dos discentes e 

manutenção do vínculo com a maternidade. O projeto necessitou de adaptações nos seus materiais 

de consulta para a continuidade do atendimento às gestantes de alto e baixo risco e em novembro 

de 2020, foi aberta uma conta no aplicativo Instagram (@planodeparto_enf_ufpr) com o objetivo 

de ser um meio de fácil acesso à conteúdos relacionados a gestação, parto e puerpério às gestantes 

atendidas na maternidade e ao público em geral, além de ser uma forma de envolver as discentes 

na produção de conteúdo a partir de leituras baseadas em evidências. O material é publicado 

semanalmente, cada tema e arte é desenvolvido por duas discentes e corrigido pelas docentes. A 

página contém 323 seguidores e 21 postagens até o momento. A utilização desta mídia social 

possibilitou que as informações alcancem gestantes, famílias e profissionais, além de 

proporcionar educação em saúde de modo seguro e ser uma fonte de comunicação contínua. Desta 

forma, este projeto de extensão é um meio do Enfermeiro exercer seu papel de educador em saúde 

e agente produtor de conhecimento na elaboração de material para a população, gerando impacto 

e transformação na sociedade. Além de valorizar a formação acadêmica e a interação dialógica. 
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O Banco de Dentes Humanos da UFPR (BDH-UFPR) tem como principal objetivo o 

conhecimento dos estudantes e comunidade com relação a correta utilização e armazenamento do 

órgão dental, visando não apenas levar informação, mas também gerar interesse da sociedade 

sobre discussões científicas e práticas acadêmicas do curso de Odontologia. É composto por 

discentes, docentes e servidores administrativos. Atua nas corretas etapas de 

coleta/limpeza/armazenamento/registro  de dentes necessários para as práticas laboratoriais pré-

clínicas dos cursos de Odontologia, oficinas sobre a anatomia dental e pesquisas científicas que 

dependem de dentes. Além disso, atua na conscientização da população sobre a importância do 

dente como fonte de células-tronco para a Odontologia/Medicina Regenerativa, através da 

elaboração de eventos e materiais institucionais. Dentro do programa de extensão do BDH-UFPR 

há dois projetos vinculados: “Captação, armazenamento e limpeza de dentes humanos”, o qual 

realiza a coleta dos dentes em clínicas e consultórios particulares, Unidades Básicas de Saúde de 

Curitiba e Região metropolitana e das clínicas de Odontologia da UFPR, e o projeto “Dente 

presente: um olhar para a ciência” que de forma lúdica e com visitas em Escolas Municipais de 

Curitiba, conscientiza pais/responsáveis e crianças sobre a importância da doação dos dentes 

decíduos. Por conta da pandemia do COVID-19 houve a adaptação das atividades do programa 

para o ambiente virtual, com objetivo de fomentar discussões científicas à comunidade 

acadêmica, sendo idealizado eventos on-line como o ciclo de palestras intitulado “Odontalgia,  

diagnóstico e manejo da dor do dente” e também ciclo de seminários “Células Tronco e sua 

aplicabilidade na odontologia”. Os eventos são divulgados na página do Instagram do BDH-

UFPR. Além disso, está sendo desenvolvido o Manual de Anatomia Dentária, com informações 

aos estudantes de Odontologia, contribuindo nas diversas áreas do conhecimento como Escultura, 

Dentística, Prótese Dentária, entre outras. Sendo assim, mesmo diante das atividades realizadas 

remotamente, foi possível difundir os objetivos do BDH-UFPR às comunidades por meio das 

redes sociais. Os alunos extensionistas tiveram a oportunidade de participar na organização dos 

eventos e elaboração de material institucional, expandindo conhecimentos e levando material de 

qualidade para a comunidade. Dessa forma, o programa mostra a importância que as instituições 

de ensino, de pesquisa e de fomento científico de qualidade, produzem por seus professores, 

pesquisadores e estudantes. 
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A interação ensino-pesquisa-extensão é de fundamental importância para a formação profissional 

de alunos, além de aproximar universidade e sociedade. Sob essa lógica, o presente projeto 

estabelece, através da participação de estudantes de diferentes cursos da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), a promoção de saúde na formação de futuros cidadãos comprometidos com o 

conhecimento e a ciência. Com atuação em uma instituição de convivência para crianças e jovens, 

de 8 a 17 anos, do bairro Cajuru – Curitiba. As ações desenvolvidas por meio de atividades 

periódicas buscaram promover mudanças de hábitos capazes de contribuir para uma melhoria na 

qualidade de vida dessa população. Ademais, procurou-se a conscientização sobre aspectos 

positivos decorrentes e possíveis de sua interação com a sociedade e da prevenção e promoção à 

Saúde em seus cotidianos e ambientes de convivência. Nesse período de pandemia e 

distanciamento, as atividades estão sendo aplicadas preferencialmente de modo remoto através 

de material impresso (levado até as crianças em suas casas), que engloba desde leitura até 

situações problemas na forma de palavras cruzadas ou similares a desenhos, de acordo com a 

faixa etária dessas crianças. Na previsão de atividade presencial, estão sendo elaborados jogos 

educativos, desenhos e outras atividades voltadas ao raciocínio lógico-matemático, à ciência e ao 

estímulo à leitura, de forma a favorece tanto a fixação dos conteúdos aplicados quanto 

proporcionar a ressignificação de todo o processo de aprendizagem. Com uma didática voltada 

para a afetividade, assumida aqui como princípio incentivador do aprendizado, os estudantes e 

professores utilizaram seus conhecimentos para transmitir experiências sobre a saúde em sua 

amplitude. Mesmo com o distanciamento imposto pela pandemia, considera-se que o 

desenvolvimento das atividades tem fortalecido os vínculos entre comunidade e academia, 

promovendo o papel social da universidade. A boa receptividade deste projeto reflete-se na adesão 

ao programa, o que é fundamental para sua manutenção. Em suma, o projeto tem atingido seu 

objetivo de motivar o desenvolvimento pessoal, através de atividades que incluem imagens, textos 

e afins, relacionando conteúdos de ciências, matemática e português com aspectos da vida 

rotineira em sociedade, e contribuiu para a formação de estudantes da UFPR. Dessa forma, busca-

se instigar mudanças de conceitos, além de hábitos individuais e coletivos da comunidade alvo, 

tornando o estado completo de bem estar físico, mental e social, algo real e presente na vida desses 

jovens. 
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Os relacionamentos interpessoais e a saúde apresentam diversas associações.  A influência dos 

relacionamentos sociais na saúde começou a ser mais claramente estabelecida na década de 

oitenta, quando estudos experimentais e quase-experimentais indicaram o isolamento social como 

um fator de risco para mortalidade.  A ausência de relacionamentos sociais considerados positivos 

é um fator de risco de condições que embasam morbidade e mortalidade. Com o advento da 

internet, mais estudos puderam examinar associações entre fatores interpessoais e saúde, como 

por exemplo, entre o uso de redes sociais e saúde mental. Há também dados indicativos do efeito 

nocivo do isolamento social percebido. Relacionamentos caracterizados por conflitos constantes 

e relações sociais limitadas afetam negativamente fatores de saúde.  A medida sanitária de 

distanciamento social, durante a pandemia pelo COVID-19, motivou a criação do projeto Cá entre 

nós. O projeto visa mitigar os possíveis efeitos deletérios das restrições nas interações 

interpessoais, por ocasião da pandemia, oferecendo atendimentos psicológicos a adultos jovens, 

idosos e casais.  Os procedimentos obedecem às diretrizes do Conselho Federal de Psicologia 

para atendimentos on-line. A aplicação de instrumentos remotamente segue as recomendações do 

GEAPAP de boas práticas para avaliação psicológica on-line. Onze discentes (graduandos ou pós-

graduandos) em Psicologia atuam como facilitadores e/ou terapeutas, durante os quatorze 

encontros individuais, que são oferecidos no projeto. Ao final das 14 sessões, quando necessário, 

as pessoas atendidas são encaminhadas para continuidade de seus tratamentos no Centro de 

Psicologia Aplicada da UFPR. Os procedimentos consistiram em fortalecimento dos 

relacionamentos por meio de técnicas de conexão interpessoal e do esclarecimento/construção de 

uma vida valorosa. Além disso, procedimentos e técnicas da Psicologia Positiva foram 

empregados.  Até o momento, no ano de 2021, dez pessoas foram atendidas e a interação dialógica 

com a comunidade chamou a atenção para sofrimento envolvendo abuso sexual intrafamiliar e 

questões étnico-raciais. 
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O projeto de extensão Saúde nas Mídias do Departamento de Enfermagem da UFPR tem por 

objetivo divulgar informações de saúde baseadas em evidências utilizando mídias sociais digitais, 

valorizando o conhecimento dos profissionais de saúde e seu protagonismo na sociedade. 

Recebeu fomento do Edital de Fortalecimento de Ações de Extensão da UFPR e foi premiado 

pelo COFEN-OPAS-OMS-MS como uma das iniciativas Nursing Now Brasil para valorização 

da liderança de enfermeiros, divulgação do impacto da Enfermagem na sociedade e melhorar a 

igualdade de gênero – já que a grande maioria dos profissionais enfermeiros são mulheres. A 

equipe atual é composta pela professora coordenadora, extensionistas bolsistas e voluntários dos 

cursos de enfermagem, odontologia e medicina. Durante este segundo ano de execução, 

compreendeu 4 grandes grupos de ações de divulgação científica: 1) Parcerias com outros projetos 

da UFPR, como o Fall TIPS Brasil (pesquisa) e o PROTECA (extensão). Para produção de 

conteúdo foi utilizada a plataforma Canva e sua publicação foi feita no Instagram 

@saúde_nas_midias, no Facebook (https://www.facebook.com/saudenasmidias) e de modo a 

institucionalizar e centralizá-las, no site (http://www.saude.ufpr.br/portal/enfermagem/projeto-

de-extensao-saude-nas-midias/) do projeto. 2) Divulgação de artigos científicos, em parceria com 

a Revista Cogitare Enfermagem que, através do website Anchor, foram divulgadas na plataforma 

Spotify, (https://open.spotify.com/show/7j73tXJp3viSv2jiDxigii) Apple e Google Podcasts 3) 

Entrevistas (lives) com profissionais da saúde egressos dos cursos de graduação e pós graduação 

da Saúde da UFPR, e outras iniciativas Nursing Now Brasil, no aplicativo Instagram, e que foram 

também publicadas no YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC2WG8v86bwhfNZvd_xy3uuQ). 5) Participação no 

quadro Saúde em Pauta da Rádio UniFM 94,5MHz, sobre temas da atualidade da área da saúde, 

com convidados da comunidade interna e externa à UFPR.  O projeto tem conseguido atingir seus 

objetivos por meio das parcerias estabelecidas, no sentido de empoderar sua comunidade interna 

e externa para o desafio de expor e disseminar informações ligadas ao processo saúde-doença, 

bem estar e de temas advindos de pesquisas científicas, com linguagem de fácil entendimento, 

utilizando elementos sonoros e gráficos que fomentem o interesse do público para informações 

científicas, contribuindo com o combate às fake news. 
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O projeto de extensão UNISAM se desenvolveu focado na promoção de saúde, participação 

social, bem-estar social e engajamento ocupacional, para pessoas com transtornos mentais. Para 

tanto, utilizou-se o Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional em conjunto com o processo 

de Recovery, que visou a construção de redes sociais de apoio e de cuidados. Esse projeto 

estruturou-se envolto na problemática da exclusão de pessoas com transtornos mentais que, por 

muitas vezes, possuem como rede de apoio apenas os profissionais dos serviços de saúde mental. 

Para esse enfrentamento, objetivou-se que o público-alvo, em seu processo de transformação 

social, fosse auxiliado pelas demais redes, orientados pela Universidade, com temas relacionados 

à saúde mental. Assim, foram organizadas ações que possibilitassem o acompanhamento dos 

participantes em atividades e ocupações diversificadas, conforme seus interesses e demandas. No 

ano de 2020, a metodologia foi estruturada com atividades que visaram o acesso de pessoas com 

transtornos mentais ao contexto universitário, por meio da Escola de Vida e Saúde (EVS), 

aplicada em plataforma virtual. A EVS, foi desenvolvida em três eixos principais: autocuidado, 

produtividade e lazer, junto ao eixo transversal - exercícios físicos. Cinco participantes do projeto 

aderiram a modalidade virtual. As atividades ocorreram semanalmente, totalizando 36 encontros 

durante o ano de 2020, com média de 3 participantes cada um. Os encontros consistiram em 

apresentações temáticas, trazidas por colaboradores dos cursos de Educação Física, Enfermagem, 

Nutrição e Odontologia. Essa estratégia proporcionou o contato dos participantes com a 

universidade numa integração do cuidado em saúde na esfera da educação. As extensionistas 

atuaram como mediadoras dos encontros. Os resultados obtidos foram a ampliação do repertório 

ocupacional e o favorecimento do desenvolvimento de novas redes de apoio. Foi possível, ainda, 

observar a melhoria da qualidade de vida, generalização de aprendizagens do cotidiano e o 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da pandemia. Para além das atividades 

descritas, foram criados perfis no Instagram (411 seguidores) e Facebook (514 seguidores) para 

divulgação de postagens regulares com as temáticas trabalhadas semanalmente, com o objetivo 

de informar o maior número de pessoas. Por fim, o projeto contribuiu na formação dos acadêmicos 

participantes, à medida que ampliou a visão em relação as demandas e possibilidades na atuação 

junto a saúde mental. 
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O projeto de extensão Promovendo Saúde atua desde julho de 2021 pela necessidade de amparar 

e contribuir para o bem-estar e desenvolvimento da comunidade do município de Palotina-PR. 

Utilizando como meio a elaboração e disponibilização de materiais educativos em escolas, 

creches, universidades e postos de saúde, o projeto informa sobre a prevenção das doenças que 

mais afetam a população dessa região. À vista disso, foi realizado um levantamento acerca das 

patologias mais relevantes desse município nos últimos cinco anos pelo site Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (Datasus), porém observamos que muitos casos 

não eram notificados e, dessa forma, concluímos que a plataforma não era atualizada. Assim, 

como uma segunda fonte de pesquisa, junto à Vigilância Epidemiológica de Palotina, coletamos 

os dados das doenças transmissíveis mais relevantes na cidade nos últimos três anos, confirmando 

que as Hepatites, Sífilis, HIV, Tuberculose e Hanseníase são as de maior prevalência na região, 

somando juntas, nesse período, 197 casos notificados. Os dados foram obtidos com o número de 

casos separados por faixa etária (0 a 4 anos incompletos, 4 a 11 anos incompletos, 11 a 20 anos, 

21 a 65 anos incompletos e 65 anos ou mais), o que possibilitará o desenvolvimento de materiais 

didáticos adequados para os diferentes públicos-alvo desse projeto. A obtenção de mais dados 

sobre outras patologias não transmissíveis e também de zoonoses está em andamento. Dessa 

forma, o objetivo é proporcionar o acesso a informações apropriadas, atualizadas, cientificamente 

comprovadas e pertinentes sobre saúde, auxiliando na promoção de medidas profiláticas para a 

população. Sendo assim, espera-se que a aplicação desse projeto propicie a reflexão e discussão 

sobre a saúde individual e coletiva das comunidades acadêmicas e municipal entre os discentes e 

docentes envolvidos, assim como enfatize a importância da divulgação dos saberes científicos, 

respeitando as características socioculturais dos indivíduos da comunidade municipal. Ademais, 

por meio das ações desenvolvidas, será possível a propagação de informações e conhecimentos 

direcionadas e adaptadas às particularidades de cada faixa etária, assim os munícipes poderão 

atuar de modo preventivo e, desta forma, colaborar com a diminuição do número de casos dessas 

patologias. 
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Uma boa formação profissional na área da Saúde necessita de enfoque no desenvolvimento do 

senso crítico e humanitário, para que o profissional tenha conhecimentos acerca da sociedade na 

qual seu trabalho estará inserido e que saiba manejar as particularidades de seus pacientes. Com 

esse foco, foi criada em 2020, frente às dificuldades e desafios enfrentados neste ano, a Liga 

Acadêmica de Odontologia em Saúde Coletiva (LAOSC). O objetivo de sua criação foi elaborar 

um projeto visando dar protagonismo e autonomia aos discentes na construção da tríade ensino-

pesquisa-extensão com o propósito de reestruturar os padrões educacionais e aprofundar os 

estudos na área da saúde coletiva. A LAOSC é composta por 7 discentes do 4° ao 8° período e 2 

professores do curso de Odontologia da UFPR. Desde sua criação, foram feitas reuniões remotas 

via Google Meet, nas quais realizaram-se discussões, resolução de simulados e apresentação de 

seminários de temas relacionados à Saúde Coletiva. No primeiro semestre de 2021 a LAOSC 

organizou um evento online, por meio da plataforma YouTube, intitulado “(In)visibilidades em 

Odontologia: discutindo desigualdades”, em parceria com as ligas acadêmicas da UEPG e 

PUCPR. O evento aconteceu entre os dias 16 a 20 de março de 2021. Para análise de visualizações 

e curtidas obtidas, foram usadas as métricas oferecidas pela própria plataforma. É de grande 

importância o alcance de 702 visualizações, em média, por dia de evento. Vale ressaltar o número 

de 581 inscrições homologadas. Foi solicitado aos ouvintes via formulário online, a avaliação 

sobre a plataforma, qualidade do conteúdo e didática dos palestrantes. Os resultados obtidos sobre 

a satisfação dos participantes foram de 90% em relação a plataforma, 96% ao conteúdo abordado 

e 95% à didática do palestrante. Foram emitidos 200 certificados, tendo estes atingido 34 

instituições no Brasil e de outros países.  Além da maior visibilidade que a LAOSC garantiu com 

a realização do evento, o foco das atividades tem sido gerar debates sobre às populações 

vulneráveis comumente negligenciadas pela Odontologia e promover uma ampla troca de 

conhecimento entre os participantes, além de gerar crescimento pessoal e profissional aos 

ligantes. A liga tem aproximado alunos e docentes de diversas regiões, facilitando o contato para 

realização de futuros eventos, além de permitir aos membros a manutenção das atividades durante 

a pandemia, desenvolvendo habilidades que vão além da Odontologia. 
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É sabido que sair de uma posição passiva, de paciente, para a de sujeito do seu tratamento e de 

sua vida tem, definitivamente, um efeito terapêutico. Esse projeto visa auxiliar na inclusão social, 

“empoderamento”, combate ao estigma e estímulo da autonomia/cidadania de pessoas com 

transtornos mentais graves. Com tais norteadores, era criada uma intervenção em 3 Centros de 

Atenção Psicossocial de Curitiba, considerando demandas locais, no qual alunos, profissionais da 

saúde e usuários dos serviços participavam. As atividades de cada grupo eram semanais, os alunos 

participavam da sua concepção, moderação, acompanhamento e registro. Cada aluno 

acompanhava o mesmo grupo por pelo menos 3 meses. Ao todo foram desenvolvidos 8 grupos (3 

ouvidores de vozes, 1 vivências, 1 mundo do trabalho,1 geração renda e 2 lazer/cultura) por 20 

alunos, 10 profissionais e cerca de 120 usuários dos serviços. A depender do tipo de grupo 

desenvolvido, era usado referencial pertinente, ex. bases de psicodrama e de terapia em grupo. Os 

discentes aproximavam-se da prática em um ambiente que não vivenciam na graduação de 

medicina, aprendiam sobre o funcionamento do serviço e realizavam trocas com outros 

profissionais. Com a pandemia, apesar do planejamento de formação de grupos remotos, foi 

impraticável frente a problemática da população atendida e dos serviços de saúde não preparados 

para o modo à distância. Diante da necessidade de trazer informação para a população alvo do 

projeto, foi desenvolvido material didático, psicoeducacional, com fontes confiáveis, facilmente 

compartilhável, de linguagem acessível e seguindo as recomendações da Organização Mundial 

da Saúde, alinhado com os mesmos princípios do projeto. O texto está finalizado e segue para a 

diagramação e arte. Ademais, a partir de demanda populacional foi criado um grupo de ouvidores 

de vozes online, mantendo os mesmos princípios e conformação do que era realizado nos serviços 

de saúde, no lugar do profissional local, tem-se uma aluna de pós-graduação. Nas avaliações do 

projeto foi possível identificar, no relato dos discentes, uma ampliação do olhar em relação às 

pessoas com transtornos mentais, percepção da capacidade de desenvolver vínculo, rever seus 

próprios “pré-conceitos” e garantir forma de cuidado centrado na pessoa para além do 

diagnóstico. Para os usuários participantes dos grupos, eles serviram para diminuir o sentimento 

de solidão, melhorando a qualidade de vida através de socialização, ocupação de espaços 

públicos, compartilhamento das experiências e sensação de espaços protegidos de acolhida. 
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Muito se tem discutido sobre o envelhecimento populacional, uma vez que os dados mostraram 

que a pirâmide etária indicou uma mudança gradativa em relação a população idosa, a qual tende 

a crescer cada vez mais (IBGE, 2018). Tendo em vista a miríade de benefícios garantidos pelas 

atividades físicas, os idosos que praticam algum tipo de exercício ou atividade sistematizada, além 

de envelhecer com uma autonomia mais duradoura de tal forma que possam executar com maior 

facilidade e segurança suas tarefas diárias, também dispõem de uma vida mais saudável. Portanto, 

é nesse cenário que o Projeto Sem Fronteiras: atividades corporais para adultos maduros e idosos, 

carinhosamente chamado de “PSF”, tem desenvolvido vivências corporais e sociais para esse 

público, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida. O projeto ocorria presencialmente 

em dois dias da semana, nas terças e quintas-feiras e abrangia dois turnos, o matutino das 9h às 

11h e o vespertino das 14h às 16h. As aulas eram planejadas e ministradas pelos acadêmicos com 

supervisão e auxílio das professoras coordenadora e vice coordenadora. Tais aulas, seguiam um 

plano metodológico voltado para o estímulo gradativo das valências físicas como: força, 

agilidade, equilíbrio, flexibilidade e resistência aeróbica. Além destes objetivos físicos, o PSF 

também proporcionava aulas que englobavam as capacidades cognitivas e a promoção da 

socialização, com rodas de conversas e encontros temáticos. Em decorrência do período 

pandêmico, o projeto expandiu suas aulas para o formato remoto, tornando os encontros que eram 

presencias em online. Em virtude disso, as plataformas utilizadas para as ações do projeto foram 

a Google Meet e a Teams. As implicações das ações do projeto foram mapeadas a partir da análise 

de relatórios anuais de bolsistas e ex-bolsistas, de falas espontâneas e de observações dos 

participantes. Posto isto, os resultados esperados junto aos adultos maduros e idosos são o 

desenvolvimento das capacidades físicas, mentais e psicossociais do público envolvido. Em 

relação a formação dos acadêmicos, temos constatado que o projeto contribuiu significativamente 

para a iniciação à docência, a produção de conhecimento científico, e os ganhos pessoais pela 

troca de experiências, convivência e afetos com os integrantes. Consideramos por fim que o 

projeto vem atendendo aos seus objetivos ao contemplar ações na tríade ensino, pesquisa e 

extensão e no sentido de promover um profissional de educação física mais capacitado para 

trabalhar com esse grupo populacional. 
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LIGA ACADÊMICA DE ANATOMIA CLÍNICA E CIRÚRGICA 

Nº: 202110198 

Autor(es): Alessandra Meira Pontes da Silva, Cristiano de Bem Torquato de Souza, Eluan Joel 

Rodrigues da Silva, Flavia Renata Ropelatto Pires, Joana Simioni, Joao Vitor Taffarel, Juliane 

Toffoli da Silva, Katrine de Souza Ferreira, Marcia Etgeton, Maria Eduarda Albu 

Orientador(es): Kleber Fernando Pereira 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Anatomia Humana, Extensão, Produção Científica 

 

A anatomia é uma das principais disciplinas dos cursos da área da saúde e, na Medicina, sua 

aplicação é a base do estudo de várias áreas do conhecimento, abrangendo todas as especialidades, 

clínicas e cirúrgicas. Objetivando o aprofundamento e à integração dos conhecimentos teóricos e 

práticos relacionados à anatomia, através de uma visão interdisciplinar, foi fundada, em 2018, a 

Liga Acadêmica de Anatomia Clínica e Cirúrgica (LAACC), no curso de Medicina da UFPR 

Campus Toledo. Composta por 7 membros de diretoria, 8 ligantes e o coordenador, em 2020, a 

LAACC buscou dar continuidade às suas atividades de forma efetiva, mesmo com os desafios da 

pandemia da Covid-19, por meio de atividades remotas. Desde o início do segundo semestre de 

2020, foram realizadas aulas quinzenais, incluindo palestras restritas aos integrantes da liga, além 

de aulas abertas ao público em geral. Ademais, algumas aulas foram ministradas pelos ligantes, 

com conteúdos relacionados ao aprofundamento dos conhecimentos de anatomia adquiridos 

durante a graduação. Em 2021, a continuidade das atividades virtuais aconteceu, em sua maioria, 

por meio de aulas abertas à comunidade e transmitidas pelo canal do YouTube da liga, com a 

participação de médicos convidados de várias regiões do Paraná. Sabendo que um dos pilares da 

liga é a extensão, além das palestras, a LAACC buscou o desenvolvimento de projetos que 

integrem a anatomia aos conhecimentos da prática médica e ampliem o acesso a esses conteúdos 

a um maior número de pessoas. Nesse sentido, em fevereiro de 2021, foi desenvolvido o projeto 

“Anatodúvidas”, que, a partir de uma página no Instagram, voltada à comunidade externa, busca 

ampliar o público alcançado por informações de qualidade, através de postagens temáticas acerca 

da relação entre anatomia e determinadas patologias e da retirada de dúvidas enviadas pelo 

público. Somado a isso, durante a pandemia, o incentivo à produção científica resultou na 

participação em dois congressos online: o Congresso Online Brasileiro de Medicina e o XIII 

Congresso Paulista de Neurologia. Além disso, a LAACC organizou a I Jornada de Anatomia 

Clínica e Cirúrgica do Oeste do Paraná, um evento aberto, gratuito e totalmente remoto, 

abordando a Anatomia aplicada às especialidades médicas, no mês de setembro de 2021. Portanto, 

o desenvolvimento dos pilares de ensino, extensão e pesquisa em sua plenitude e a participação 

na liga promovem o aprimoramento dos conhecimentos anatômicos, contribuindo para uma 

formação médica mais humana e completa. 
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MONITORIA DIGITAL DE ANATOMIA HUMANA: PROCESSOS CELULARES E 

SISTEMA RENAL E GASTROINTESTINAL 
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Orientador(es): Kleber Fernando Pereira 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Anatomia, Ensino Remoto, Monitoria 

 

Com a necessidade de monitorias online no ensino remoto, novos métodos para auxiliar no estudo 

da anatomia foram desenvolvidos. Para tanto, os monitores utilizaram recursos alternativos na 

tentativa de reduzir a carência do manuseio de peças cadavéricas. As atividades foram realizadas 

com objetivo de auxiliar o docente no desenvolvimento da unidade didática de Anatomia Humana 

no primeiro semestre do curso de Medicina da UFPR – Campus Toledo. Foram produzidos 

roteiros ilustrados a partir de imagens retiradas de atlas anatômicos, nos quais eram setadas as 

estruturas previamente determinadas em uma lista entregue aos acadêmicos, que deveriam ser 

identificadas e, após preenchidos e entregues, os roteiros eram corrigidos e tinham seus gabaritos 

disponibilizados. Além disso, semanalmente, os monitores gravaram e disponibilizaram vídeos 

nos quais, com o auxílio de um atlas digital 3D, identificavam as estruturas anatômicas estudadas 

e suas características, fazendo correlações e demonstrando técnicas de identificação. Ademais, os 

monitores realizaram encontros síncronos com os acadêmicos em três momentos: 1. Para 

apresentar a disciplina de maneira online, técnicas de estudo, bibliografias utilizadas e a condução 

das monitorias; 2. Em formato de aulas com identificação das estruturas, correlações clínicas e 

casos clínicos referentes ao conteúdo estudado; 3. Anteriormente as avaliações práticas para 

retirada de dúvidas e revisão do conteúdo. As dúvidas eram respondidas pelo Whatsapp, 

individualmente ou em grupo e por este grupo também foram disponibilizados materiais extras 

como atlas, aplicativo de anatomia 3D, jogos online de memorização, resumos e fluxogramas 

referentes ao conteúdo de processos celulares e sistema renal e gastrointestinal. A partir dessa 

organização, foi possível aprimorar habilidades referentes ao uso de ferramentas tecnológicas - 

como atlas digitais, aplicativos de edição de arquivos e vídeos, jogos online voltados à educação, 

plataformas da UFPR Virtual e Microsoft Teams comunicativas e acadêmicas, bem como as 

atividades realizadas possibilitaram auxiliar no desenvolvimento da disciplina e desenvolver 

métodos para se estudar anatomia prática. Além disso, os encontros síncronos e conversas 

geraram acolhimento e interação com esclarecimento das dúvidas, além da construção conjunta 

do conhecimento, visto que para responder às dúvidas dos acadêmicos, era necessário revisar o 

conteúdo revisitando as bibliografias. 
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MONITORIA ACADÊMICA DIGITAL EM SISTEMA CARDIOPULMONAR E 

HEMATOPOESE: AÇÕES INTEGRADAS NO ENSINO REMOTO 
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O programa de monitoria acadêmica é fundamentado em servir de apoio pedagógico, a fim de 

facilitar a compreensão e resolução de dúvidas acerca dos conteúdos abordados, aprofundar o 

conhecimento adquirido, além de aproximar os monitores da docência, produção de material 

didático e fortalecer vínculos entre professores e alunos. Com a declaração da pandemia da 

COVID-19 em 2020, inúmeras ações se tornaram necessárias para restringir o contato social, 

fazendo com que pessoas de todo o globo precisassem modificar seu estilo de vida e buscar novas 

alternativas para exercer suas tarefas, dentre elas, a de transmitir conhecimento. No curso de 

Medicina, Campus Toledo, da Universidade Federal do Paraná, como forma de adequar a 

monitoria acadêmica tradicional ao contexto da pandemia foi proposta a realização de monitorias 

remotas, com o objetivo adicional de auxiliar o professor e acadêmicos acerca do uso de 

ferramentas digitais. Dentre as ações, foram realizadas 9 monitorias síncronas via Microsoft 

Teams, agendadas conforme o interesse e disponibilidade dos alunos, nas quais foram abordados 

conteúdos teóricos e casos clínicos referentes à anatomia cardiovascular e respiratória. Somado a 

isso, sob direcionamento do orientador, foram realizadas 5 atividades avaliativas, no molde de 

roteiros ilustrados com imagens de peças cadavéricas, as quais foram setadas para posterior 

identificação, a avaliação consistia na nomeação pelo aluno dos itens indicados. Para tal, foi 

disponibilizado um intervalo de 15 dias para a entrega de cada atividade na UFPR Virtual. Após 

o recebimento, as atividades eram corrigidas pelos monitores em até 7 dias. A divulgação dos 

gabaritos e a retirada de dúvidas ocorreu via Whatsapp, a partir da criação de um grupo entre 

monitores e acadêmicos. Devido a timidez, resguardo e/ou insegurança também foi oferecido a 

comunicação individual para todos os acadêmicos. Em sinergia, foram disponibilizadas no 

Youtube vídeo-aulas gravadas pelos monitores com o intuito de simular uma aula prática, a partir 

da nomeação de estruturas do corpo humano em um cadáver projetado via software 3D Human 

Anatomy Body. Os monitores também auxiliaram na elaboração e correção das avaliações 

práticas. Com base nessas informações, o programa de monitoria, em formato remoto, possibilitou 

aos monitores o desenvolvimento de diversas habilidades básicas, como a comunicação, 

responsabilidade e organização. Em ganhos acadêmicos, refletiu na oportunidade de aprofundar 

conhecimentos e se aproximar da docência a partir da experiência de ministrar aulas e conduzir 

discussões. 
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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA UTILIZAÇÃO DO MÚSCULO FIBULAR 

TERCEIRO EM RETALHOS CIRÚRGICOS 

Nº: 202110202 
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A bibliometria é uma excelente ferramenta que permite determinar as obras e autores mais citados, 

assuntos mais enfatizados, palavras-chave mais utilizadas, autores que mais publicaram, bem 

como suas respectivas áreas de formação, revelando, assim, parte da dinâmica de produção do 

conhecimento desse campo de pesquisas. O objetivo deste estudo foi realizar análise bibliométrica 

sobre a utilização do músculo fibular terceiro como retalho em cirurgia ortopédica. Para tal, 

realizou-se uma pesquisa bibliométrica, de caráter observacional e abordagem quantitativa, 

utilizando como palavras-chave as seguintes combinações booleanas (“fibularis tertius” OR 

“peroneus tertius” OR “fibularis anterior” AND "surgery" OR "Plastic surgery" OR “surgical 

flap” OR "Lower extremity" AND “human”) através da plataforma SCOPUS. A análise 

bibliométrica encontrou 33 artigos publicados em periódicos de grande impacto em nível 

mundial, principalmente nos anos de 2018 e 2020. Ao associar as palavras-chave através da Lei 

de Bradford, lei esta que estima o grau de relevância de periódicos que atuam em áreas do 

conhecimento específicas, a revista mais relevante foi a Surgical And Radiologic Anatomy, 

seguida da Journal Of Foot And Ankle Surgery e Plastic And Reconstructive Surgery. O 

pesquisador Arnold et al., 1999, do Setor de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva dos Estados Unidos, 

publicou o artigo intitulado “Muscle flaps in osteomyelitis of the lower extremity: A 20-year 

account”, no periódico Plastic and Reconstructive Surgery, e obteve 61 citações e apresentou o 

maior fator H para a pesquisa realizada. As análises bibliométricas podem se configurar em uma 

metodologia tecnológica importante para a medicina, por revelar padrões de pesquisa e 

identificação de tendências, assim como podem também ser utilizadas em qualquer base de dados, 

sendo sugeridos novos estudos. O uso dos recursos disponíveis na base de dados SCOPUS se 

mostrou interessante para a realização de estudos desse tipo em curto espaço de tempo, além de 

propiciar a possibilidade de estudos posteriores com análise de outros indicadores, principalmente 

de um tema tão relevante para a cirurgia ortopédica. Diante dessa análise, o m. fibular terceiro é 

uma alternativa viável para utilização em procedimentos restauradores do membro inferior devido 

a elevada frequência, morfologia e também, minimiza perda da função da perna em comparação 

com outros músculos. 
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REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: CONSTRUINDO O CUIDADO EM 

LIBERDADE E POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO PELO TRABALHO 

Nº: 202110207 

Autor(es): Alana do Nascimento Oliveira, Aline Lopes da Silva Bridi, Alvaro Maximiliano 

Pino Coviello, Andrey Santos Souza, Beatriz Prado Braz Staut, Beatriz Santos Pereira, Caique 

Lima Sette Franzoloso, Fabiana Longhi Vieira Franz, Gessica de Oliveira Rodrigues, Jo 

Orientador(es): Luis Felipe Ferro 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Economia Solidária, Políticas Públicas, Saúde Mental 

 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) prevê diferentes serviços públicos voltados a 

proporcionar cuidado comunitário a pessoas em sofrimento mental. Em suas premissas, a RAPS 

organiza seus esforços para intervir em variados fatores envolvidos no sofrimento mental. Neste 

sentido, os objetivos da RAPS se voltam ao apoio a pessoas em sofrimento mental em seu 

cotidiano, procurando garantir o direito ao trabalho, moradia, cultura, educação, participação 

social, etc. A partir deste panorama, o projeto em tela foi estruturado para realizar ações de apoio 

a pessoas em sofrimento mental. Estruturalmente, o projeto assessora uma Rede de Saúde Mental 

e Economia Solidária, cujo fim é congregar forças comunitárias para garantir a inclusão social 

pelo trabalho. Neste sentido, embora impactado pela pandemia, o projeto pôde organizar duas 

feiras, uma presencial e uma virtual para possibilitar a geração de trabalho e renda a pessoas em 

sofrimento mental. Ainda, o projeto pôde captar recursos para montar uma loja integrada a um 

espaço de cozinha industrial para possibilitar inclusão social pelo trabalho, processo que se 

encontra em andamento. Durante a pandemia, devido à grande carência vivenciada pela 

população em situação de rua, o projeto congregou esforços com diferentes instituições 

comunitárias, destacadas as ações do MNPR e INRua. Dessa forma, vem sendo produzidas e 

distribuídas gratuitamente 350 marmitas diárias desde abril de 2020. Para além, foram realizadas 

ações nos dias de maior frio em Curitiba, garantindo espaço de abrigo, repouso, distribuição 

gratuita de café, lanches cobertores e agasalhos. No que tange à formação popular, o projeto 

manteve redes sociais, com publicações periódicas nas páginas da rede LIBERSOL e SAÚDE 

MENTAL E DEMOCRACIA. Ainda, foram realizadas trocas para mobilização de experiências 

de inclusão pelo trabalho nos estados do Espírito Santo, Sergipe e na cidade de Ponta Grossa. 

Enquanto dados, foram distribuídas pelas diferentes forças comunitárias congregadas cerca de 

119mil marmitas, estruturada uma loja/cozinha industrial, assessoradas continuamente uma Rede 

de Saúde Mental e Economia Solidária e pontualmente duas redes, realizadas 2 feiras, publicados 

8 artigos, 3 livros, 4 capítulos, 2 trabalhos completos e 5 resumos em anais de congressos, 20 

folders, 168 publicações na página LIBERSOL de outubro de 2020 a agosto de 2021 e 36 na 

página Saúde Mental e Democracia de abril a agosto de 2021, 2 sites institucionais para 

associações, 13 vídeos, participação em 21 eventos e organizados 13 eventos dentre os anos de 

2020 e 2021. 
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PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS HIGIÊNICAS EM SUPERMERCADOS 

MERCADOS E RESTAURANTES NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA-

SEGUNDA EDIÇÃ0 

Nº: 202110208 

Autor(es): Adrienne da Silva Marcondes, Andressa dos Santos Neves, Andressa Teixeira 

Ribas, Bruna Fernanda da Silva Kosciureski, Enrico Yuji Mori Correa da Cunha, Fernanda 

Paula da Silva Torres, Fernanda Siqueira de Couto, Gabriel Maissack Campos, Gabriela da 

Rosa d 

Orientador(es): Marcia Oliveira Lopes, Rossana Calegari Dos Santos 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Alimentos Seguros, Educação Em Saúde, Higiene Dos Alimentos 

 

Os supermercados, mercados e restaurantes são estabelecimentos que fazem parte do cotidiano 

da população. Nesses locais se encontram uma diversidade de setores e serviços de manipulação 

de alimentos, aumentando o risco de falhas nas boas práticas higiênicas (BPH), propiciando a 

ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), que impactam  sobre as condições de 

saúde no mundo atual. Nesta segunda edição do projeto, 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. Embasada na pesquisa-ação 

e atuação multiprofissional, com graduandos de Design Gráfico, Farmácia, Jornalismo, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Zootecnia e profissionais 

colaboradores. Com a pandemia da Covid-19, o projeto teve que inovar e as ações passaram a ser 

desenvolvidas no modo remoto, com reuniões periódicas, em que os estudantes desenvolveram 

seus conhecimentos com trabalhos em grupos e criação de conteúdo para as redes sociais. Em  

2020, os graduandos aprofundaram os estudos nas BPH e desenvolveram projetos de pesquisas 

em avaliação do controle de pragas em estabelecimentos alimentares,  conhecimento e perfil dos 

gestores de mercados, e uso da radiação UVC na eliminação do Sars-Cov-2 em superfícies de 

contato com alimentos. Foram publicados informes voltados à população alvo, com temas 

relacionados à segurança dos alimentos e prevenção da COVID-19. Em 2021, dando continuidade 

às atividades, foram publicados diversos posts, finalizados 3 artigos e nova versão dos materiais 

educativos. Também foram debatidos temas relacionados ao papel do responsável técnico, à 

contaminação cruzada e à capacitação de boas práticas para manipuladores de alimentos em 

supermercados. Foram produzidos 5 boletins em áudios para o Programa de rádio Volume UFPR 

tratando da vigilância sanitária, cuidados para compras no mercado, dicas/ cuidados nas compras 

de carnes,  insegurança alimentar na pandemia e limpeza e/ou cuidado dos alimentos em tempos 

de COVID-19. Foi dado sequência a capacitação de manipuladores, agora de forma remota e a 

realização de um evento online, destinado a consumidores, abordando alimentos seguros. A ação 

integrada de diferentes áreas tem levado de forma acessível conhecimento à manipuladores, 

gerentes e consumidores de alimentos, bem como contribuído ao desenvolvimento acadêmico e 

profissional dos participantes. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO ESTÃO EM RISCO? 

Nº: 202110210 

Autor(es): Leticia da Silva Braz 

Orientador(es): Rita De Cassia Maria Garcia 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Maus-Tratos, Violência Doméstica, Violência Doméstica E Familiar 

 

Muitas pessoas consideram seus animais de estimação membros de suas famílias e formam fortes 

vínculos emocionais para com estes, porém essas interações nem sempre são positivas, e há 

evidências de que existe uma relação entre a ocorrência de violência interpessoal e o 

comportamento de abuso animal. Objetivou-se analisar se animais de companhia tutelados em 

famílias de mulheres em situação de violência doméstica sofreram maus-tratos, identificar as 

espécies presentes; tipificar as agressões e identificar o autor destas. A coleta de dados foi 

realizada na Casa da Mulher Brasileira (CMB) de Curitiba, durante o mês de dezembro de 2020. 

A CMB é um centro integrado dos serviços públicos de atendimento humanizado a mulheres em 

situação de violência domiciliar. O instrumento de pesquisa para a coleta de dados foi questionário 

elaborado com base no protocolo de Rocha, Galdioli e Garcia (2020), aplicado em mulheres em 

situação de violência doméstica. Sessenta e dois (n=62) questionários foram conduzidos. A 

grande maioria das famílias, 90,3% (56/62), possuía ao menos um cão sob sua tutela, enquanto 

ao menos um gato estava presente em 37% (23/62) das famílias. Tartarugas, pássaros e demais 

espécies animais foram encontradas em menor número, tutelados em 14,5% (9/62) das famílias. 

Os animais de estimação foram agredidos em 50% (31/62) dos casos. O espancamento do animal 

foi a agressão mais relatada (74,2%, 23/31), seguida por agressão psicológica - gritos e ameaças 

- (38,7%, 12/31) e privação de alimento e água (16%, 5/31). O agressor da mulher também foi o 

agressor do animal na quase totalidade dos registros (87,1%, 27/31). Em 9,7% dos casos (3/31) o 

animal foi agredido por um ou mais filhos da vítima e em 3,2% (1/31), o animal sofreu agressões 

dos filhos e do agressor. O estudo mostrou que o ambiente violento é compartilhado por todos os 

membros da família, incluindo os animais de estimação, e que a violência contra a mulher pode 

atingir também outros membros da família, colocando em risco adultos vulneráveis, crianças e 

animais; que filhos de lares violentos podem ser violentos contra os animais; que os maus-tratos 

e negligência dos animais de estimação podem indicar um lar violento.  O abuso de vários 

membros de uma mesma família parece inter-relacionado e o envolvimento de médicos 

veterinários para a identificação de animais maltratados e negligenciados pode auxiliar na 

identificação de famílias violentas. 
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A crise humanitária decorrente da explosão dos movimentos migratórios nos últimos anos trouxe 

à luz ações que visam assegurar direitos humanos básicos também à população migrante. Dentre 

as barreiras encontradas pelos migrantes, o acesso à saúde configura dentre as mais citadas. As 

diferenças linguísticas e culturais e a falta de informações são alguns dos obstáculos. Buscando 

transpor essas barreiras, o projeto “Os Caminhos do SUS” objetiva fornecer orientação confiável 

visando o empoderamento e autonomia dessa população em seu acesso ao Sistema Único de 

Saúde (SUS). Para isso, três eixos foram traçados: o de acompanhamentos de migrantes dentro 

da rede do SUS; o de produção de conteúdo informativo sobre acesso aos serviços e sobre temas 

de saúde relevantes; e o de pesquisa sobre a população atendida e suas principais demandas frente 

à saúde. Em 2020/2021, devido às adaptações frente à pandemia de Covid-19, os 

acompanhamentos foram remotos, com uma média de 10 acompanhamentos, durante os quais foi 

prestado auxílio através de orientações para agendamento de consultas, traduções durante o 

atendimento e mediações com equipes da atenção primária em casos que envolviam contextos 

linguístico-culturais. Quanto à produção e divulgação de conteúdo informativo, foram criadas 

páginas do projeto nas redes Facebook e Instagram, por onde compartilharam-se tanto materiais 

de criação própria sobre os meios de acesso aos serviços do SUS e outros temas em saúde, 

traduzidos em 5 línguas - espanhol, crioulo, francês, árabe e inglês -, quanto repostagens de 

projetos parceiros da Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM). Os alunos também redigiram um 

capítulo, intitulado “Caminhos do SUS: o direito à saúde e a universalidade do acesso” que 

compôs o livro “Movimentos, memórias e refúgios”, da CSVM. O terceiro eixo do projeto contou 

com a elaboração e tradução de um questionário e uma força-tarefa dos alunos para entrar em 

contato com os imigrantes participantes do projeto Português Brasileiro para Migração 

Humanitária, convidando-os a respondê-lo. Considerando a universalidade do SUS, o acesso à 

saúde é um direito e uma consolidação da integração à sociedade. Durante o projeto observamos 

que barreiras linguísticas, culturais e a falta de orientação são transponíveis através do 

entendimento da realidade das populações migrantes. Por fim, a continuidade das atividades, a 

elaboração de um E-Book informativo, a divulgação do projeto entre os órgãos públicos de saúde 

de Curitiba e a análise dos resultados obtidos com os questionários compõem objetivos futuros 

do projeto. 
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A Atenção Primária à Saúde é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, e 

compreende ações voltadas para a promoção de saúde e a prevenção de agravos, no âmbito 

individual e coletivo. Para isso, conta com uma rede de apoio com diversos aparatos, como o 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, os Centros de Atenção Psicossocial, os 

Centro de Referência em Assistência Social, entre outros. Segundo o Ministério da Saúde, a 

resolutividade da Atenção Primária deve ser de pelo menos 85%, ou seja, a maioria das queixas 

devem ser resolvidas sem necessidade de encaminhamento para especialistas. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi pesquisar sobre formas de reorganização do trabalho na Atenção Primária à 

Saúde como uma forma de aumentar sua resolutividade. Para isso, foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre o tema nas principais bases de dados científicos, procurando sobre 

resolutividade na atenção primária, equipes de referência e reorganização da atenção primária. 

Apesar de uma rede com diversos dispositivos interdisciplinares, o que se observa dentro da 

atenção primária é uma lógica que prega hierarquização de saberes dentro das equipes de Saúde 

da Família. Isso tem relação com o estilo de governo centralizador em suas decisões e a estrutura 

de poder verticalizada vigente, que indiretamente estimulam um descompromisso e uma alienação 

dos trabalhadores da saúde com os seus usuários. Nadando contra a corrente, uma organização 

mais condizente com os objetivos da atenção primária deveria valorizar a gestão colegiada, a troca 

de conhecimento entre os trabalhadores e o vínculo do cuidado com sua comunidade. Nesse 

contexto, a descentralização é de extrema importância para que cada equipe atenda as demandas 

específicas de seu território. O apoio matricial viria como uma solução indispensável, e hoje 

subutilizada, para a resolução de problemas que extrapolam o que determinada equipe tem para 

oferecer, mas que outra equipe ou aparato abarca. Importante ressaltar que apesar dessa interação, 

a responsabilidade por aquela comunidade deve ser sempre de sua equipe de referência. Em 

conclusão, já existe dentro do próprio Sistema Único de Saúde o que é necessário para aumentar 

a resolutividade da atenção primária, entretanto, o que falta é a superação de uma lógica pautada 

na individualidade e hierarquia, que só ocorrerá plenamente quando o modo de construção do 

poder se pautar na horizontalidade e responsabilidade por seu território. 
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As mudanças no sistema de produção capitalista que levam a “mundialização do capital” 

instituíram uma nova dinâmica global, que destituiu as fronteiras como uma forma de expansão 

dos mercados e do capital e criou uma cultura única, que dita padrões e retroalimenta a cadeia de 

consumo. Na esfera da saúde, a globalização vai além de um mero trânsito de pessoas e objetos, 

há também a unificação da determinação social no mundo. Dentro dos cursos da área da saúde, 

os aspectos não-biológicos das doenças não têm uma abordagem tão aprofundada quanto os 

biológicos, e diante do contexto pandêmico, essas características são de suma importância para 

compreendermos todos os aspectos da COVID-19. O objetivo deste trabalho é verificar quais 

poderiam ser as determinações sociais relacionadas com a pandemia da COVID-19. Para isso, 

realizou-se uma revisão de literatura de trabalhos da área da Saúde Coletiva que tratam sobre a 

determinação do processo saúde-doença e buscamos analisá-los relacionando com a pandemia. É 

possível verificar que vários fatores se articularam para resultar na pandemia que estamos 

vivenciando, entre eles a novidade do agente etiológico, seu potencial de transmissibilidade, o 

grau de imunização da população e as medidas de profilaxia e tratamento. Além disso, para além 

da questão biológica, podem ser pontuados, também, a prioridade dada a economia, que levou a 

um atraso no fechamento de fronteiras, retardando o isolamento social e a fragilização dos 

sistemas públicos de saúde, resultado da dinâmica financeira que leva a sistemas de saúde 

subfinanciados. Em adição a isso, o individualismo, resultado do antagonismo de classe e a 

intensa disseminação de informações falsas na mídia. Somado a isso, o diferente impacto que as 

doenças geram nas diferentes classes sociais, sobretudo nos grupos mais pauperizados, reiterando 

as desigualdades impostas pelo capitalismo e a contradição da manutenção de uma renda mínima 

e combate ao desemprego, subsidiados pelo estado, dentro de um sistema neoliberal. Diante disso, 

observamos que uma visão exclusivamente biológica da Pandemia não compreende sua 

totalidade, o entendimento das experiências vivenciadas por cada país é um reflexo das diferenças 

econômicas e sociais que a “mundialização do capital” não tem intenção de superar, evidenciando 

a eterna busca do nosso modelo de produção: o lucro pela exploração dos indivíduos. 
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Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19, doença provocada 

pela transmissão do SARS-CoV-2, uma pandemia. Desde então, as restrições de contato social 

impostas pelo vírus vêm desafiando os mais diversos setores da sociedade, entre eles, a educação, 

que, nesse contexto, buscou meios de reinventar as modalidades e ferramentas de ensino aplicadas 

até então, adaptando-as ao meio digital. O programa de monitoria acadêmica atua como uma 

ferramenta de apoio pedagógico que permite o aprofundamento de conhecimentos e o 

esclarecimento de dúvidas, sanando fragilidades inerentes a uma área de conhecimento específica. 

No curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, Campus Toledo, a Monitoria Digital 

surgiu como uma adequação da monitoria acadêmica tradicional à era da COVID-19, mantendo 

os mesmos objetivos e princípios: aproximação do discente com a docência, estímulo ao 

compartilhamento de conhecimento entre os discentes e auxílio mútuo, além da cooperação entre 

discentes e docentes A monitoria digital de "Habilidades Médicas III" é ofertada aos alunos do 

terceiro período e conta com uma docente, coordenadora do módulo, e uma discente, aluna do 

sétimo período e selecionada através de entrevista e Índice de Rendimento Acadêmico. Entre as 

atribuições da monitoria, há revisão e formas de aplicação na prática, na medida do possível, de 

temas abordados em aula, nesse caso, com ênfase em propedêutica ginecológica, endocrinológica, 

saúde do idoso, entre outras. A monitoria auxilia com envio de questões, casos clínicos e o 

feedback destas atividades. Também são realizados encontros de revisão via Microsoft Teams, 

abordando temas como anamnese e exame físico (propedêutica médica), exames complementares 

e temas demandados pelos alunos. Além disso, a monitora se encontra à disposição para eventuais 

dúvidas, mantendo o contato com os alunos via Whatsapp, através de um grupo criado para este 

fim. 
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O projeto de extensão “Saúde Comunitária” durante o ano de 2020/ produziu e divulgou conteúdo 

sobre “Tópicos em Saúde da Mulher” para abordar os mais diversos temas relacionados ao bem-

estar e vivências da mulher. Apesar do grande conhecimento científico envolto sobre esses 

tópicos, ainda há resistência em divulgar e discutir esses assuntos com a comunidade feminina. 

Por isso ainda é visto mulheres com pobre conhecimento sobre seus corpos, sua sexualidade e 

bem-estar. A partir disso, o objetivo geral foi produzir conteúdos, com linguagem simples e 

acessível, para as redes sociais Instagram e Facebook. Como metodologia, primeiramente, foi 

feito o diagnóstico a fim de identificar quais assuntos eram de maior interesse ao público 

feminino. Com as várias sugestões recebidas, iniciou-se a divulgação dos assuntos pelos stories e 

posts. Até então, nos 13 conteúdos abordados foram obtidos uma média de alcance de 56 contas 

nos stories postados e nos posts do feed uma média de alcance de 130 contas e média de 29 

curtidas por post. Sendo que o tópico de masturbação feminina obteve o maior alcance, de 255 

contas, e o de pressão estética o maior número de curtidas, 64. A partir desses resultados podemos 

concluir que, de acordo com os posts com maior alcance, temas considerados mais polêmicos pela 

sociedade são os que mais chamam atenção e interessam as mulheres, isso pode ser em virtude 

da vergonha de debater esses assuntos. Além disso, a exposição dos temas em redes sociais 

garante um recurso para se posicionar de forma independente e fortalecer as outras mulheres 

através desses temas. Também foi dado continuação ao trabalho com a Pediculose da cabeça 

(piolho da cabeça). Para este tema foi preparado um curso, sobre o tema, para ser desenvolvido 

com profissionais da educação do município de Araucária o qual não pode ser executado em julho 

deste ano e foi remanejado para o início do próximo ano letivo. Também foi realizado uma revisão 

da literatura científica sobre Pediculose da cabeça e preparados e divulgados formulários 

eletrônicos para interagir com a comunidade sobre a problemática da Pediculose. Os formulários 

ainda estão abertos para receberem respostas e não foram analisados os resultados. O trabalho 

com as enteroparasitoses, apesar de toda restrição devida à  pandemia e com todo protocolo de 

segurança, foram realizadas no município de Piên e os resultados estão sendo analisados. 
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Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19, doença 

provocada pela transmissão do SARS-CoV-2, uma pandemia. Desde então, as restrições de 

contato social impostas pelo vírus, caracterizado por ser altamente transmissível, vêm desafiando 

os mais diversos setores da sociedade, entre eles, a educação, que, nesse contexto, buscou meios 

de reinventar as diversas modalidades e ferramentas de ensino aplicadas até então, adaptando-as 

ao meio digital. No curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, Campus Toledo, a 

Monitoria Digital surgiu como uma adequação da monitoria acadêmica tradicional à era da 

COVID-19, mantendo os mesmos objetivos e princípios: aproximação do discente com a 

docência, estímulo ao compartilhamento de conhecimento entre os discentes e auxílio mútuo, 

além da cooperação entre discentes e docentes. O módulo “Desenvolvimento II”, que abrange as 

áreas de Obstetrícia e Pediatria, é ofertado aos alunos do quarto período do curso e, atualmente, 

conta com o programa de Monitoria Digital, que é conduzido pela coordenadora do módulo, 

docente da disciplina de Obstetrícia, e pela monitora, acadêmica do quinto período, selecionada 

através de entrevista. O programa visa reforçar os conteúdos de Obstetrícia e Pediatria ministrados 

em aulas expositivas através de listas com casos clínicos e questões objetivas elaboradas pela 

monitora e revisadas pela docente, as quais permitem a aplicação do conteúdo a situações comuns 

à prática médica geral. Após o prazo estipulado para o envio das listas respondidas para o e-mail 

institucional da monitora, o gabarito contendo as respostas esperadas é disponibilizado aos alunos 

e, cerca de duas semanas depois, as atividades são devolvidas com correção individual, 

possibilitando um feedback específico. Toda a comunicação entre a monitora, os alunos e a 

docente é realizada via grupo de WhatsApp criado especificamente para este fim, através do qual 

é feito o envio das atividades e o esclarecimento de dúvidas. Em conclusão, a educação médica, 

incluindo os programas de monitoria acadêmica, atualmente, enfrenta múltiplos desafios, no 

entanto, novos meios de ensinar e aprender estão sendo descobertos, o que futuramente, pode ser 

usado a seu favor, através da interação do ensino presencial e digital, tornando o processo 

educativo mais dinâmico, efetivo e inovador. 
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A Liga Acadêmica de Periodontia da UFPR (LAP-UFPR) é uma entidade civil e científica livre, 

sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede na Universidade Federal do Paraná. Sua 

criação e atividades foram iniciadas na pandemia, sendo todas remotas. A LAP-UFPR foi 

formalizada como projeto de extensão e tem como objetivo promover formação continuada por 

meio de disseminação dialógica de tópicos especiais em Periodontia e Implantodontia aos alunos 

de graduação e pós-graduação, professores e profissionais da Odontologia, e a população em 

geral. Sob coordenação da Professora Doutora Reila Tainá Mendes e vice-coordenção da 

Professora Doutora Geisla Mary Silva Soares , a equipe conta com graduandos em Odontologia, 

mestrandos, doutorandos e professores. Foi dividida em subgrupos: Secretaria (responsável pela 

monitorização das atividades, presença dos ligantes, geração de links, controle dos e-mails), 

Marketing (atua na execução de conteúdo para mídia social, como postagens, stories e vídeos) e 

Científico (promove todo o embasamento para o conteúdo que será divulgado pelo marketing, 

pesquisando os temas que são abordados e discutidos nas reuniões). Assim, cada integrante 

contribui com o seu respectivo subgrupo para o funcionamento do projeto. Os encontros 

realizados até o momento foram quinzenais ou semanais (dependendo das atividades de cada 

mês), a principal plataforma utilizada foi o Microsoft Teams, mas também foram utilizados 

Google Meet e Zoom. As atividades contaram com reuniões internas, aulas ministradas por 

ligantes e por professores convidados. As aulas foram abertas ao público, a divulgação das aulas 

e dos conteúdos gerados foi feita por meio do Instagram, principal mídia usada pela liga 

acadêmica. As atividades foram iniciadas no mês 10/2020, os encontros geraram enriquecimento 

para toda a sociedade interna e externa que acompanha o projeto. 
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O projeto trata do atendimento a crianças frequentadoras de um Centro Educacional no bairro 

Cajuru, em Curitiba. O local tem parceria com a FAS, da Prefeitura de Curitiba e essas crianças 

fazem refeições e atividades variadas enquanto atendidas por educadoras do Centro. O objetivo 

do projeto é realizar atividades com relação ao estudo e profilaxia de parasitoses e a importância 

de ter bons hábitos de saúde. Antes da pandemia, foram realizadas diversas atividades presenciais 

como: Estudo do mosquito transmissor da Dengue e outros mosquitos ;  oficina de Artrópodos: 

sua importância e seus benefícios ou danos ao homem; estudo dos Vermes: Ascaris (lombriga), 

Taenia (solitárias) em vídeos, figuras e desenhos utilizando material reciclável,  montagem de 

Fasciola (baratinha) com corantes e lâminas ;  Bactérias –  tipos de bactérias e sua importância na 

saúde, com realização de placas para crescimento de cultura; estudo do Sistema Respiratório e 

Circulatório - os órgãos que os constituem e o uso do estetoscópio e uma abordagem sobre as 

Emoções. Com a pandemia, todas as atividades foram suspensas no Centro Educacional.  Muitas 

das famílias não possuíam computador em casa e o acesso a celulares era restrito. Em virtude 

dessa nova realidade e das dificuldades encontradas, a direção/coordenação decidiu imprimir 

atividades elaboradas e levar até as casas das crianças (daquelas cujos pais consentiram) . Essas 

atividades consistem em desenhos para pintura, jogos como: liga-ponto, jogo dos erros, caça-

palavras, de forma lúdica e de fácil compreensão, com os temas do Projeto (insetos, vermes, 

aranhas, escorpiões, bactérias, fungos, sistemas do corpo humano e emoções). Esse material está 

sendo entregue e ainda não temos retorno, pois as crianças estão recebendo atividades de outras 

áreas/temáticas. Apesar do momento de pandemia, o diálogo ocorre desde o primeiro contato com 

a equipe pedagógica do Centro, bem como troca de saberes com as crianças; a equipe é 

interdisciplinar, constituída por docentes das áreas da parasitologia, microbiologia, profissionais 

colaboradores das áreas da psicologia 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. 
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Autor(es): Georges Guy Gustinvil, Isabela Ertes Santos, Ketline Marcelus, Mauricio da Silva 
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Palavras-chave: Acesso À Informação, Direitos Humanos, Saúde 

 

Dentre as barreiras encontradas pelos migrantes, o acesso à saúde configura dentre as mais 

citadas. As diferenças linguísticas e culturais e a falta de informações são alguns dos obstáculos. 

Buscando transpor essas barreiras, o projeto “Os Caminhos do SUS” objetiva fornecer orientação 

confiável visando o empoderamento e autonomia dessa população em seu acesso ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). Para isso, três eixos foram traçados: o de acompanhamentos de imigrantes 

dentro da rede do SUS; o de produção de conteúdo informativo sobre acesso aos serviços e sobre 

temas de saúde relevantes; e o de pesquisa sobre a população atendida e suas principais demandas 

frente à saúde. Em 2020/2021, devido às adaptações frente à pandemia de Covid-19, os 

acompanhamentos foram remotos, com uma média de 10 acompanhamentos, durante os quais foi 

prestado auxílio através de orientações para agendamento de consultas, traduções durante o 

atendimento e mediações com equipes da atenção primária em casos que envolviam contextos 

linguístico-culturais. Quanto à produção e divulgação de conteúdo informativo, do projeto nas 

redes sociais, por onde compartilharam-se tanto materiais de criação própria sobre os meios de 

acesso aos serviços do SUS e outros temas em saúde, traduzidos em 5 línguas - espanhol, crioulo, 

francês, árabe e inglês -, quanto reportagens de projetos parceiros da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello (CSVM). Os alunos do projeto também redigiram um capítulo, intitulado “Caminhos do 

SUS: o direito à saúde e a universalidade do acesso” que compôs o livro “Movimentos, memórias 

e refúgios”, da CSVM. O terceiro eixo do projeto contou com a elaboração e tradução de um 

questionário e uma força-tarefa dos alunos para entrar em contato com os migrantes participantes 

do projeto Português Brasileiro para Migração Humanitária, convidando-os a respondê-lo. 

Considerando a universalidade do SUS, o acesso à saúde é um direito e uma consolidação da 

integração à sociedade. Durante o projeto  observei que as barreiras linguísticas, culturais e a falta 

de orientação são transponíveis através do entendimento da realidade das populações migrantes. 

Por fim, a continuidade das atividades, a elaboração de um E-Book informativo, a divulgação do 

projeto entre os órgãos públicos de saúde de Curitiba e a análise dos resultados obtidos com os 

questionários compõem os objetivos futuros do projeto. 
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O projeto de extensão Entendendo a Toxoplasmose: fase II, tem como público-alvo gestantes 

atendidas pelo Sistema Único de Saúde do município de Palotina, sendo que o objetivo geral do 

projeto é a educação para a promoção da saúde e prevenção de agravos à gestante e a criança, 

causados pela toxoplasmose e os objetivos específicos: realizar palestras e oficinas informativas;  

enfatizar as principais medidas de controle contra a Toxoplasmose; verificar possíveis hábitos e 

costumes de risco; buscar a promoção da saúde das gestantes e das crianças e colaborar com a 

Integração da comunidade universitária à comunidade local. As atividades do projeto antes das 

restrições impostas pela pandemia da COVID-19, eram realizadas de modo presencial, reunindo-

se as gestantes e seus acompanhantes para participarem de palestras e oficinas a respeito do tema. 

Antes e após as palestras as gestantes, de forma anônima, respondiam um questionário com 

perguntas básicas sobre a toxoplasmose modo de infecção e prevenção, o intuito da aplicação do 

questionário era para avaliar o conhecimento prévio sobre o assunto e o aproveitamento após as 

atividades. Os encontros com as gestantes eram bimensais e acompanhados pelas enfermeiras do 

Hospital Municipal, responsáveis pelo acompanhamento delas. Porém, devido a pandemia do 

novo coronavírus, com a suspensão das aulas e atividades presenciais na UFPR e dos encontros 

com as gestantes, consideradas grupo de risco para doença a equipe do projeto reuniu-se de modo 

remoto para traçar novas estratégias para continuidade do mesmo. Optou-se por gravar uma 

palestra sobre o assunto e reunir material didático em vídeo para disponibilizar ao público-alvo 

através do aplicativo WhatsApp. O contato das gestantes, atendidas em cada uma das dez 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs), foi fornecido pela Secretaria de Saúde de Palotina e os grupos 

no aplicativo foram formados levando-se em consideração a UBS na qual elas eram atendidas. O 

material foi desta forma encaminhado, dado um prazo para visualização e questionamentos e 

findado o tempo estabelecido as integrantes eram removidas e o grupos apagados.  Deste modo 

entre julho de 2020 e maio de 2021, foi enviado material para um total de 499 gestantes atendidas 

no município de Palotina. Com esta metodologia a equipe envolvida no projeto buscou levar as 

informações sobre a Toxoplasmose, mesmo que de maneira remota, para as gestantes, em tempos 

de isolamento social. 
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O projeto de extensão “Liga acadêmica de alimentação coletiva e segurança dos alimentos - 

LAACS”, iniciou em maio de 2021, e visa realizar atividades que integram ensino, pesquisa e 

extensão no contexto da alimentação coletiva e segurança dos alimentos, contribuindo para troca 

de conhecimento entre discentes e a sociedade. Devido a situação de pandemia da COVID-19, no 

momento de estruturação do projeto, já foram propostas a realização de atividades remotas, assim 

como estão previstas atividades presenciais, a serem realizadas após autorização de retorno dessa 

modalidade. O projeto é novo e suas atividades estão em construção, sendo a definição destas a 

partir da escuta ativa junto a equipe, formada por docentes e discentes do curso de nutrição. O 

conhecimento das discentes sobre o uso de tecnologia digitais, meios de comunicação e redes 

sociais está sendo fundamental para a construção e execução das propostas. Para organização das 

ações da LAACS é utilizada a plataforma Teams, onde a partir da Equipe LAACS, realizamos as 

reuniões uma vez por semana, compartilhamos os materiais de elaboração e execução do projeto, 

organizamos as ações a serem realizadas, e as docentes acompanham a execução das atividades. 

A comunicação é realizada pelo Teams e por meio de um aplicativo de mensagem de celular. 

Objetivando divulgar as ações do LAACS, inclusive para ampliar membros da equipe, foi 

selecionada uma rede social para ser a página oficial do projeto. Após, foi elaborada a logo do 

projeto resultando em uma identidade visual que remetesse a Nutrição, o Paraná, o Coletivo, o 

Alimento e a UFPR. As cores foram pensadas visando atender o verde da Nutrição e a cor laranja, 

presente na logo de 40 anos do Curso de Nutrição da UFPR e em muitos alimentos. Inicialmente, 

serão realizadas postagens programadas na página oficial da LAACS sobre as temáticas de 

Alimentação Coletiva, intercaladas a Segurança de Alimentos. Paralelamente serão realizados 

grupos de discussões, sendo que as temáticas estão sendo selecionadas em conjunto com a Equipe. 

Ademais, eventos online estão sendo programados para serem realizados a partir de outubro de 

2021. A partir da LAACS espera-se uma aproximação junto a profissionais que atuam em serviços 

de alimentação e/ou com segurança dos alimentos, assim como com docentes e discentes de 

instituições de ensino superior. 
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A Liga Acadêmica de Cardiologia (LAC) da UFPR Campus Toledo se fundamenta sob a ótica do 

tripé de ensino, pesquisa e extensão da UFPR, sendo 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 basearam-se, 

em decorrência da pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2, em encontros remotos quinzenais, 

nos quais foram feitas discussões de artigos científicos e temas em cardiologia, apresentados pelos 

próprios alunos, e palestras com médicos cardiologistas convidados. Anteriormente à pandemia, 

a liga realizava atividades práticas, nas quais os alunos tinham a oportunidade de vivenciar 

procedimentos cardiológicos, como cineangiocoronariografia e cirurgias cardíacas, o que 

possibilitava conhecer a realidade do sistema de saúde local. Além disso, a liga possuía 

anualmente a realização da “Jornada de Emergências Cardiológicas”, entretanto, devido a 

pandemia pelo COVID-19 não pode ser realizada nos anos de 2020 e 2021. Dessa forma, em 

2020, optou-se pela realização de um evento online, conjuntamente com outras ligas acadêmicas 

da universidade, denominado “I Interligas de Medicina UFPR Toledo - Emergências”, visando a 

promover a extensão do projeto para a comunidade acadêmica. Ademais, como extensão, a liga 

promoveu a divulgação do conhecimento sobre temas básicos em cardiologia para a população, 

por meio de artigos e vídeos divulgados em mídias digitais. Sendo assim, o projeto busca 

enriquecer o processo pedagógico, possibilitando uma socialização do saber acadêmico e uma 

dinâmica de atividades entre a comunidade e o curso de graduação, tendo como proposta a 

formação de um profissional íntegro e ético, comprometido com o bem estar biopsicossocial do 

seu paciente, capaz de reconhecer e discernir as principais doenças dentro da Cardiologia. Por 

fim, espera-se que os membros da liga aprimorem seus conhecimentos e adquiram experiência 

nessa especialidade, além de fazer parte de publicações científicas e participar de ações de 

promoção e prevenção em saúde junto à sociedade, bem como transmitir o conhecimento 

adquirido para acadêmicos e comunidade, através de jornadas acadêmicas, palestras, projetos, 

oficinas entre outros. 
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A busca por tratamentos estéticos pelos pacientes se tornou um desafio para a Odontologia 

Restauradora, resultando na necessidade de evolução e aprimoramento das técnicas e dos 

materiais restauradores. Com o surgimento dos cimentos à base de resina, as limitadas 

propriedades mecânicas e a solubilidade relativamente alta no meio bucal apresentada pelos 

cimentos tradicionais estão sendo minimizada e, com isso, o aumento do sucesso clínico vem 

sendo alcançado. Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar a densidade de ligações 

cruzadas de cimento resinoso dual, fotoativado ou não, através do teste de amolecimento. O 

cimento utilizado foi o Allcem convencional (FGM Produtos Odontológicos, Joinville, SC, 

Brasil), na cor A2. O material foi manipulado de acordo com as instruções do fabricante e inserido 

em matriz metálica com 6 mm de diâmetro interno e 0,5 mm de espessura. Foram confeccionados 

20 corpos de prova, distribuídos aleatoriamente em dois grupos: GI (n=10) - fotoativação por 20 

segundos com aparelho fotopolimerizador à base de LED, o Emitter B (Schuster, Santa Maria, 

RS, Brasil) e armazenamento em recipiente escuro; GII (n=10) - acondicionados em recipiente 

escuro logo após o preparo do espécime para que apenas a presa química acontecesse. Todos os 

corpos de prova foram mantidos em estufa a 37ºC e após 24 horas foram submetidos ao teste de 

dureza Knoop (DK1), utilizando o microdurômetro Bhueler (Modelo nº 5104, Mitutoyo, Santo 

Amaro, SP, Brasil). Na sequência, foram submersos em álcool absoluto e mantidos nas mesmas 

condições por 24 horas e, então, a dureza Knoop foi novamente mensurada (DK2). Os valores de 

dureza foram calculados a partir da média de 10 indentações (10g por 5s) em cada espécime para 

todas as variáveis estudadas. Por fim, a densidade de ligações cruzadas foi estimada a partir do 

percentual de redução da dureza que ocorreu após a imersão em álcool. Os dados foram tabulados 

e submetidos à análise estatística (α=5%) utilizando programa BioEstat 5.3. Os resultados 

mostraram que independentemente do modo de ativação analisado, a imersão em álcool absoluto 

resultou em significativa redução nos valores de dureza Knoop (p<0,05). Não houve diferença 

estatística na densidade de ligações cruzadas entre os dois grupos (p>0,05). Com base nestes 

resultados, pode ser concluído que o modo de ativação não afetou a densidade de ligações 

cruzadas do cimento resinoso Allcem convencional. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DA MEDICINA NO 

BRASIL 

Nº: 202110276 
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A discussão acerca da má distribuição dos médicos no Brasil antecede a década de 1970. Desde 

a criação do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento em 1976, outros 

programas e projetos do governo foram elaborados a fim de promover a interiorização da saúde 

no país. É o caso do Programa de Interiorização do Sistema Único de Saúde, o Programa de 

Interiorização do Trabalho em Saúde e os atuais Programa de Valorização dos Profissionais da 

Atenção Básica e Programa Mais Médicos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

quais foram as mudanças promovidas por tais políticas públicas. Para tal, foram avaliados os 

pareceres da Demografia Médica, elaborados pelo Conselho Federal de Medicina, desde a sua 

primeira edição, em 2011, até a edição de 2020. Foram analisados os dados referentes ao número 

total e taxas de médicos e escolas de medicina no Brasil durante o período. Notou-se que em 2011 

o país já apresentava um crescimento exponencial no número de médicos e escolas de medicina, 

contando com 371.788 médicos em atividade e 16.836 vagas de graduação. Em 2020, foram 

alcançadas as marcas de 547.344 médicos e 37.823 vagas, respectivamente. Essa taxa não 

acompanhou o crescimento da população e, enquanto em 2011 eram 1,95 médicos para 1000 

habitantes, em 2020 a razão foi 2,37. Contudo, essa taxa se mostrou discrepante entre as regiões 

do país, bem como entre as capitais e o interior dos estados. Em 2011, o conjunto das capitais 

compreendeu uma razão de 4,22 médicos por 1000 habitantes, em contraste com a taxa de 1,95 

no país. Em 2020, a taxa do conjunto das capitais foi de 5,65, contra a razão de 2,37 do país e de 

1,49 do conjunto de cidades do interior. Enquanto 22 capitais possuíam, em 2020, a razão médico 

por 1000 habitantes superior à média nacional, o conjunto das cidades do interior em todos os 

estados foi inferior à média de 2,37 no país. Por outro lado, se as vagas para o curso de medicina 

se concentravam nas capitais em 2011, em 2020 houve interiorização das vagas e o interior passou 

a conter 62,6% destas. O estudo permitiu concluir, portanto, que, a despeito das políticas de 

interiorização, ainda há discrepância na concentração de médicos no país e, portanto, na oferta de 

saúde. Contudo, os atuais programas, principalmente o Programa Mais Médicos, promoveram 

uma considerável interiorização das vagas de graduação e, se tratando de um fenômeno recente, 

ainda é cedo para afirmar se haverá fixação dos recém-formados no interior e se esse boom de 

vagas contribuirá para a redistribuição dos médicos no Brasil. 
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No contexto de universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

projeto de extensão “Os caminhos do SUS: direito e acesso à saúde para migrantes”, objetiva 

garantir a migrantes e refugiados residentes em Curitiba-PR e região metropolitana o direito 

constitucional ao acesso à saúde, identificando suas principais demandas em saúde e orientando 

sobre a dinâmica do SUS. No período de 2020-2021, devido às restrições da pandemia de COVID-

19, as atividades foram majoritariamente remotas, por meio das mídias Instagram (pagina 

"@caminhosdosus''), Facebook (pagina “Os caminhos do SUS”) e Whatsapp. Foram realizados, 

também, trabalhos de campo com o acompanhamento à consultas e procedimentos médicos 

visando facilitar o fluxo de informações entre profissional de saúde-paciente, bem como encontros 

em espaço dentro da UFPR para orientações contempladas pela esfera de saúde pública. Além 

disso, foram elaborados e veiculados materiais educativos, inclusive um e-book, nas seguintes 

línguas: português, creole, espanhol, árabe, inglês e francês, a fim de ampliar o acesso à 

informação. Por fim, foram firmadas parcerias com outros projetos de acolhimento a imigrantes 

para ampliar a divulgação de informações. As maiores dificuldades encontradas na realização das 

atividades remotas no período de 2020-2021 foram a distância e as restrições estabelecidas nos 

serviços de saúde. Entretanto, houve casos em que conseguiu-se entender as demandas e dar o 

direcionamento adequado para os serviços competentes, a exemplo de uma imigrante 

venezuelana, com doença  ginecológica oncológica em estado ativo e doença respiratória; uma 

imigrante com queixa ginecológica de sangramento uterino anormal há seis semanas; e outro 

migrante com um quadro arrastado de tosse em meio a um difícil contexto de busca por emprego 

e moradia na região metropolitana de Curitiba.  Estas situações foram sempre abordadas e 

discutidas em reuniões por videoconferência com um olhar centrado no indivíduo. A veiculação 

de materiais educativos abrangeu: formas de acesso ao SUS, funcionalidade, adaptações dos 

serviços à pandemia de COVID-19, doenças infecto-contagiosas  e serviços de utilidade pública. 

Portanto, as ações do projeto configuram uma esperança de futuro melhor para imigrantes de 

Curitiba e Região Metropolitana. O foco no atendimento de demandas em saúde com um olhar 

centrado no indivíduo e suas potenciais vulnerabilidades demonstra que as mobilizações de 

diversas Instituições públicas e privadas são importantes para a população migrante. 
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LIGA ACADÊMICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (LIGO-UFPR) 

Nº: 202110289 

Autor(es): Amanda Alencar dos Anjos, Amanda Nardi Zanluchi, Bruna Ribas Gelinski, 

Danyelle Cristina Diosti, Gabriela Rodrigues Moreira Florencio, Gabrielle Buzin, Giovanna 

Dias Escarante, Gustavo Santiago Charloto, Isadora Maria Pilati Campos, Izabella Maria Lopes 

T 

Orientador(es): Patricia Leen Kosako Cerutti, Naura Tonin Angonese 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Ginecologia, Liga Acadêmica, Obstetrícia 

 

Com início em 2018, a Liga de Ginecologia e Obstetrícia (LIGO) surge da necessidade de ampliar 

o contato dos acadêmicos com a comunidade e a prática médica, além de aprimorar e sedimentar 

o conhecimento dos alunos na área de ginecologia e obstetrícia. O projeto de extensão trabalha, 

atualmente, com 20 alunos extensionistas, orientados por uma professora coordenadora e duas 

médicas colaboradoras. Como objetivo, a LIGO busca, por meio do princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, aprofundar o estudo teórico por meio de 

aulas expositivas, estágios extracurriculares e pesquisa científica, além de realizar atividades de 

promoção e prevenção à saúde da mulher com a comunidade. De abordagem qualitativa, o 

presente estudo trata-se de um relato descritivo sobre as atividades realizadas pelo projeto durante 

o período de 2020 e 2021. As atividades eram organizadas com base em aulas quinzenais, remotas 

e com duração média de duas horas, pelos discentes, docentes e palestrantes convidados, acerca 

dos diversos temas da ginecologia e obstetrícia e suas subespecialidades. Durante o período, 

também houve incentivo para a participação dos acadêmicos em eventos científicos, os quais 

foram publicados oito resumos, com duas apresentações orais em congresso. Durante a pandemia 

do novo Coronavírus, houve uma adequação no atendimento às gestantes e puérperas na cidade 

de Toledo-PR, centralizando as consultas em uma única Unidade Básica de Saúde. Assim, com 

orientação da coordenadora, foi realizado estágio extracurricular na rede básica de saúde, em que 

os alunos se organizaram em rodízio, durante 12 semanas, para acompanhar o atendimento 

médico e da enfermagem, no total de 16h para cada participante. Ademais, foi durante essa 

vivência que surgiu a necessidade de ampliar a promoção de saúde para a gestante estrangeira, 

focando na população haitiana, onde o projeto de extensão Haiti Mais foi desmembrado. Durante 

o isolamento social, as redes sociais do projeto ganharam mais força, onde foram realizadas, até 

o momento, 31 postagens informativas sobre temas de saúde feminina, além da participação do 

projeto on-line “Hora da Saúde” em parceria com a Secretaria de Saúde de Toledo. Portanto, 

diante do exposto e no contexto da pandemia, foi observado à ampla importância da extensão 

universitária para o crescimento profissional e humano dos participantes, de forma a refinar a 

futura relação médico-paciente e capacitá-los para o domínio da especialidade de ginecologia e 

obstetrícia e para a produção científica. 
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PROJETO BOCA ABERTA I 

Nº: 202110301 

Autor(es): Melissa Rodrigues de Araujo 

Orientador(es): Antonio Adilson Soares De Lima, Maria Angela Naval Machado 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Assistência Odontológica Para Doentes Crônicos, Assistência Odontológica 

Para Idosos, Equipe Hospitalar De Odontologia 

 

Os pacientes hospitalizados devido às complicações de doenças sistêmicas podem apresentar uma 

série de alterações no ambiente bucal que aumentam o risco ao desenvolvimento de várias 

enfermidades na boca e nos dentes. Estas alterações podem ser fruto do comprometimento do 

funcionamento das glândulas salivares, da produção de saliva, do uso de medicamentos e da falta 

de higiene bucal. O projeto de extensão Boca Aberta do Departamento de Estomatologia tem por 

objetivo a promoção de saúde bucal no âmbito hospitalar. Desta forma, os pacientes que estão 

internados em quatro hospitais da cidade de Curitiba e região metropolitana são beneficiados. Por 

outro lado, a comunidade acadêmica da UFPR tem a oportunidade de por em prática o 

conhecimento teórico aprendido em sala de aula junto aos pacientes atendidos pelo projeto. No 

ano de 2020, o projeto iniciou as suas atividades visitando e atendendo aos pacientes do hospital 

psiquiátrico San Julian (Piraquara), do hospital Oswaldo Cruz (Curitiba) e do Instituto de Pesquisa 

e Tratamento do Alcoolismo (Campo Largo). No entanto, com o advento da pandemia do novo 

coronavírus, as ações extensionistas tiveram de ser suspensas. No entanto, nos meses de outubro 

e novembro, o projeto promoveu um evento remoto (ciclo de palestras) denominado de Avanços 

em Odontologia Hospitalar. Este evento contou com a participação de 10 palestrantes da UFPR e 

de outras instituições de ensino superior que abordaram diferentes temas ligados à prática da 

Odontologia hospitalar. Desta forma, vários estudantes do curso de Odontologia e profissionais 

puderam aumentar o seu conhecimento nessa área. O evento teve a participação de 70 pessoas e 

motivou aos organizadores a realização de um segundo evento no ano de 2021. O projeto de 

extensão Boca aberta, apesar de todo o prejuízo ocasionado pela pandemia da COVID-19, 

encontrou formas de se manter atuante no ano 2020 pelo menos com ações voltadas à comunidade 

acadêmica. 
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MONITORIA DIGITAL EM HIGIENE DE ALIMENTOS: O ATENDIMENTO DE 

DISCENTES 

Nº: 202110304 

Autor(es): Nicole Cristina Angelote, Wellington Jose de Oliveira 

Orientador(es): Angelica Aparecida Mauricio, Caroline Opolski Medeiros 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Educação, Nutrição, Pandemia Por Covid-19 

 

Com a pandemia da COVID-19 a reestruturação das disciplinas para que as mesmas fossem 

ofertadas de modo remoto foi um desafio, principalmente para aquelas com carga horária prática, 

como o caso da disciplina de Higiene de Alimentos (MA141) do curso de Nutrição da 

Universidade Federal do Paraná. Visando diminuir o distanciamento entre docente e discentes 

neste momento de ensino remoto, e objetivando um menor tempo de resposta as dúvidas dos e 

das estudantes, a disciplina MA 141 contou com a participação de uma monitora e um monitor, 

por meio do programa de monitoria digital. A reorganização da disciplina para este momento 

ficou a cargo das docentes da disciplina, havendo a participação ativa da monitora e do monitor 

na troca de saberes, de modo que as atividades fossem organizadas o mais próximo possível das 

atividades presenciais na UFPR Virtual, a partir de vídeos, simulação de entrevistas, imagens 

interativas, entre outros recursos. Ainda, dentre as atividades a serem realizadas na monitoria 

tinha-se o suporte virtual de discentes em relação as atividades, ao conteúdo e ao uso da 

plataforma da UFPR Virtual. A partir disto, estabeleceu-se uma metodologia de forma que os e 

as estudantes entendessem a monitoria como um auxílio e não hesitassem em procurar a monitora 

e o monitor. Para isso, foram estabelecidos horários fixos de atendimento, que poderia ser 

solicitado pela UFPR Virtual ou aplicativo de celular. Os horários foram estrategicamente 

pensados para que abrangessem uma ampla grade de horários. As turmas de Higiene de Alimentos 

foram avisadas em grupo de aplicativo de celular sobre os horários disponíveis para atendimento, 

os quais foram estabelecidos em dias diferentes as aulas síncronas ampliando os dias de 

atendimento. As questões recebidas dentro do horário estabelecido eram respondidas de imediato. 

Já as dúvidas enviadas fora do horário, eram reagendadas para a garantia da qualidade do 

atendimento a cada discente com as questões solicitadas. De maio a agosto, foram realizados mais 

de 80 atendimentos, com duração média de 15 minutos. A maioria das solicitações eram para 

auxílio por busca de materiais complementares para auxiliar a execução das atividades propostas 

no momento assíncrono da disciplina. Como forma de controle, foi criada uma planilha virtual na 

plataforma Google Drive, com nome data, horário de início e de término do atendimento, tema 

abordado e alguma observação que fosse necessária. O retorno da turma foi positivo em 100% 

dos atendimentos realizados, demonstrando, portanto, que a monitoria foi um apoio pertinente à 

disciplina. 
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O PET SAÚDE NA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE EM PARANAGUÁ-PR 

Nº: 202110305 

Autor(es): Carla Daniele Straub, Evaldo Jose Ferreira Ribeiro Junior, Roberto Eduardo Bueno, 

Taina Ribas Melo, Vinicio Oliveira da Silva 

Orientador(es): Marcos Claudio Signorelli 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PET-SAÚDE - PROGRAMA DE EDUCAÇAO PELO TRABALHO 

PARA A SAÚDE 

Palavras-chave: Educação Interprofissional, Educação Permanente, Formação Profissional 

 

O projeto de extensão PET Saúde Interprofissionalidade, da UFPR Litoral, foi planejado com a 

participação de estudantes e docentes dos cursos de graduação em Saúde Coletiva, Serviço Social 

e Educação Física e ações articuladas à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá/PR. Teve 

como objetivo fomentar ações de Educação Interprofissional (EIP) em Saúde em consonância 

com as ações inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS) e rede de intersetorial e, ao mesmo 

tempo, favorecer o processo de formação de estudantes de forma colaborativa e de acordo com 

demandas, realidades e processos do SUS. Dessa maneira objetivou-se relatar a experiência do 

PET Saúde e suas principais potencialidades e desafios no processo de trabalho no município de 

Paranaguá/PR. O PET Saúde foi organizado em 3 equipes de trabalho, durante 2 anos, com ações 

distribuídas territorialmente em Unidades de Saúde com equipes de Estratégias de Saúde da 

Família (ESF), vinculadas aos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF) e Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), assim como nas abordagens intersetoriais com a 

Educação e Assistência Social. As equipes eram formadas pelo corpo docente e discente da UFPR 

e preceptores do município, que foram profissionais de fonoaudiologia, fisioterapia, serviço 

social, psicologia, nutrição e saúde coletiva. Pode-se identificar como principais potencialidades 

do projeto, a possibilidade de vivência do desenvolvimento em ações de promoção à saúde 

implementadas por equipes interprofissionais dentro da proposta de integração da rede de atenção 

à saúde orientada por uma abordagem de EIP e intersetorial. Outro aspecto relevante foi a 

contribuição do PET sobre as reformas curriculares dos cursos de graduação na área de saúde da 

UFPR Litoral. Como principais desafios pode-se verificar certa rotatividade de profissionais e 

estudantes; implementação da cooperação técnica interinstitucional; necessidade de readequações 

das ações das equipes e as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 em relação ao 

planejamento prévio. Dessa maneira verificou-se importantes potencialidades do PET Saúde em 

Paranaguá tanto no que diz respeito à formação dos estudantes de maneira a incentivar a vivência 

da interprofissionalidade, assim como na formação dos preceptores e tutores. Ainda que muitos 

desafios tenham exigido necessidade de reorganização e planejamento das ações, identificou-se 

que os mesmos representaram situações do mundo real do trabalho no SUS, favorecendo ao 

estudante uma vivência próxima à realidade do trabalho. 
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SISTEMA DE MONITORAMENTO, MAPEAMENTO E ALERTA DE RISCOS 

CLIMÁTICOS DE ENFERMIDADES 

Nº: 202110307 

Autor(es): Felipe Jose Soek, Fernanda Evelyn Ferreira, Giovanna Borborema de Filippo, 

Gustavo Vieira de Souza, Marina Batista da Silva 

Orientador(es): Wilson Flavio Feltrim Roseghini, Pedro Augusto Breda Fontao 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Climatologia Geográfica, Paraná, Saúde 

 

O presente Projeto de Extensão visa contribuir com a disseminação de informações científicas e 

confiáveis à população e aos sistemas de saúde, que terão parâmetros claros para se orientar e se 

prevenir de maneira adequada aos eventuais riscos de infecção e contaminação por enfermidades 

no Paraná e, futuramente, ao longo do território brasileiro. Desta forma, o projeto tem por objetivo 

reconhecer e valorizar a importância das atividades de monitoramento, mapeamento e alerta de 

riscos climáticos para a circulação de diversos tipos de enfermidades, permitindo identificar a 

formação de situações meteorológicas favoráveis à reprodução de vetores e/ou a transmissão e 

disseminação de agentes patológicos com potencial de causar doenças e impactos à população, 

contribuindo assim para o planejamento e a gestão de riscos climáticos. Ademais, o projeto almeja 

ampliar e aprimorar os parâmetros e a cobertura dos Sistemas de Alerta Climático desenvolvidos 

pelo Laboratório de Climatologia da Universidade Federal do Paraná (LaboClima/UFPR), a 

exemplo do SACDENGUE e SACER. Para tanto, as atividades planejadas possuem vínculo direto 

com o ensino-pesquisa-extensão, tendo em vista a metodologia estruturada em três pilares 

basilares que contemplem a difusão dos produtos e conhecimentos gerados, sendo eles: 1) a 

elaboração e divulgação de mapas e boletins semanais de alerta climático; 2) o desenvolvimento 

e aprimoramento de Sistemas de Alerta Climático através de revisão de literatura teórico-

conceitual; 3) atividades de treinamento de discentes da graduação e pós-graduação em nível 

técnico, analítico e de pesquisa na área de Climatologia e Geografia da Saúde. Desse modo, 

espera-se que, por meio da produção de novos conhecimentos e sua difusão pela internet, o projeto 

possa contribuir diretamente com os órgãos de saúde em diversos níveis e para o benefício da 

população paranaense e brasileira. Por fim, pretende-se implantar a longo prazo no site do 

LaboClima, em caráter opcional e anônimo, um link para a avaliação dos Sistemas pelos usuários 

que permita o envio de sugestões para melhoria dos serviços prestados. 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS NA MONITORIA DIGITAL EM HIGIENE DE 

ALIMENTOS 

Nº: 202110324 

Autor(es): Nicole Cristina Angelote, Wellington Jose de Oliveira 

Orientador(es): Angelica Aparecida Mauricio, Caroline Opolski Medeiros 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Covid-19, Educação, Nutrição 

 

A monitoria digital surgiu devido ao avanço da pandemia da COVID-19 no país, com o intuito 

de auxiliar docentes durante a suspensão das atividades presenciais, em um momento que requer 

o emprego de tecnologias digitas de comunicação e informação. Entre os meses de maio a agosto 

de 2021, foram desenvolvidas atividades semanais sob a orientação das docentes do curso de 

Nutrição, responsáveis pela disciplina de Higiene de Alimentos, do Curso de Nutrição, da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Dentre as atividades, destaca-se a elaboração de 

materiais de apoio e estruturação de atividades para cômputo da frequência. Tais atividades, foram 

desenvolvidas utilizando as plataformas digitais existentes, as quais auxiliaram na criação dos 

conteúdos interativos, dentre eles: criação de um guia de Boas Práticas (BP), com o intuito de 

auxiliar e compreender o processo de elaboração de um manual de BP; desenvolvimento de um 

caça-palavras para cômputo de frequência sobre Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), 

onde constavam palavras que foram citadas durante a aula síncrona; produção de um vídeo 

interativo com quiz, sobre Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle; estruturação de um 

quiz sobre a RDC nº 275, a fim de consolidar os conceitos teóricos aprendidos em aula e colocá-

los em prática. Ademais, visando uma retrospectiva acerca de todos os assuntos discutidos em 

aula, houve a elaboração um vídeo para ser apresentado a turma no último dia de aula e que foi 

disponibilizado na UFPR virtual. Esses conteúdos tornam o processo de aprendizado mais 

dinâmico, organizado e estruturado, possibilitando aos alunos e as alunas uma maneira melhor de 

praticar o que é ensinado em sala de aula. Dessa forma, observa-se que a experiência de monitoria 

nos possibilitou enriquecer nossos conhecimentos, bem como compreender o âmbito acadêmico 

sob a perspectiva de um educador. Em essência, avalia-se que o Programa Institucional de 

Monitoria (PIM), promoveu uma experiência introdutória do monitor e da monitora como 

interlocutores no processo de produção de conhecimento na educação superior, propiciando 

complementar sua formação. 
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AS MUDANÇAS OCORRIDAS NO SÉCULO XIX E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA 

AS AÇÕES DE CUIDADO DA POPULAÇÃO 

Nº: 202110325 

Autor(es): Antonio Oesir Goncalves Neto, Lucca Passow Carpinelli 

Orientador(es): Marcelo Jose De Souza E Silva 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Capitalismo, Medicina, Processo Saúde-Doença 

 

Conhecer a realidade em um determinado momento histórico, em uma dada sociedadesignifica 

compreender os múltiplos processos que a compõem e que envolvem múltiplas cadeias de 

relações dinâmicas entre os sujeitos e o meio. É nesse contexto que o presente projeto se propõe 

a analisar a sociedade burguesa do século XIX, suas transformações e influências no processo 

saúde-doença real, concreto, e não como representação coletiva, ideologia ou conceito a priori. 

Para isso foi realizada revisão de literatura de documentos históricos e análises do século XIX 

para que, à partir deles, possa-se abstrair os processos mais fundamentais no que diz respeito ao 

processo saúde-doença-sociede no contexto do modo de produção capitalista no período histórico 

analisado. A análise da bibliografia permitiu identificar inúmeras relações entre o processo de 

estabelecimento e consolidação da economia capitalista, as formas de adoecimento e o 

desenvolvimento da prática médica no século XIX, assim como contrastar tais relações com suas 

formas correspondentes em momentos históricos precedentes. A análise dos achados permitiu 

elucidar as relações de determinação entre as bases de produção da vida material e o processo 

saúde e de doença. Além disso, foi possível verificar que tais processos existem somente quando 

polos de uma mesma relação dialética, sendo, portanto, inseparáveis, determinando-se entre si 

continuamente e sendo determinados pelo estagio de desenvolvimento das forças produtivas e 

relações de produção. Entender o processo saúde-doença no século XIX significa, portanto, 

entender seus elementos mais fundamentais no momento de consolidação da economia capitalista, 

cuja essência ainda permanece na sociedade contemporânea. O presente estudo servirá, portanto, 

não somente como análise histórica, mas como alicerce para uma teoria que se proponha ao 

entendimento do processo saúde-doença no século XXI e que possa, enfim, solucionar as 

contradições e insuficiências do atual paradigma científico que fundamenta a prática médica no 

capitalismo. 
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CAMINHOS DO SUS: DIREITO E ACESSO À SAÚDE PARA MIGRANTES 

Nº: 202110326 

Autor(es): Georges Guy Gustinvil, Isabela Ertes Santos, Ketline Marcelus, Mauricio da Silva 

Oliveira, Medjine Sara, Nephtalie Moise, Yannire Milagros Roman Benavides 

Orientador(es): Deivisson Vianna Dantas Dos Santos, Marcelo Jose De Souza E Silva, 

Marcelo Kimati Dias, Sabrina Stefanello 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Migração, Refugiado, Sus 

 

O projeto prestou-se a compreender as demandas da população migrante e refugiada na cidade de 

Curitiba-PR, quanto às políticas públicas de saúde brasileiras, atendendo os usuários do grupo 

que utilizam os serviços de apoio do PMUB-UFPR. Seu objetivo foi esclarecer as dúvidas 

relativas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e como acessá-lo e promover a melhora do 

atendimento desses de acordo com as queixas por eles levantadas. Além disso, cooperar com a 

formação médica dos extensionistas, que estudaram sobre a importância da abordagem clínica 

centrada na pessoa. Ao decorrer dos anos de 2020 e 2021, os integrantes do grupo participaram 

da coleta de dados, por meio da separação em planilhas com o contato dos migrantes ou 

refugiados, de uma pesquisa remota intitulada “Perfil dos migrantes que frequentam o PMUB e 

sua relação com o acesso à saúde”, instituída por 2 participantes do grupo. Essa teve o intuito de 

que, por meio dos dados, pudéssemos ter um melhor entendimento sobre as melhorias que podem 

ser feitas ao sistema de saúde brasileiro. Ainda, foi realizada a escrita de um e-book, em formato 

de Guia prático sobre o SUS, visando facilitar o acesso sobre suas principais áreas como, o que é 

o SUS e como acessá-lo, direitos do migrante, urgência e emergência, gestação e cuidado da 

criança e do adolescente - parte por qual fui responsável, saúde mental, dúvidas sobre o 

atendimento, vacinação e outros programas e ações do SUS. Além disso, foram realizados 

acompanhamentos de migrantes que procuraram o projeto através de redes sociais, e-mail ou 

indicações, eles foram auxiliados via internet e acompanhados à UBS quando necessário. Acerca 

da pesquisa “Perfil dos migrantes que frequentam o PMUB e sua relação com o acesso à saúde”, 

as respostas do formulário estão sendo analisadas para o desenvolvimento de um resultado 

estatístico e entendimento sobre as dificuldades dessa população. Quanto ao e-book, o resultado 

se deu como um Guia sobre o SUS, proporcionando facilitar o acesso ao migrante ou refugiado a 

esse sistema, que será publicado em breve. O projeto alcançou resultados notáveis, desde o 

acompanhamento de casos clínicos, a condução à UBS, o auxílio na comunicação entre paciente 

e médico, em casos que a língua impedia uma boa anamnese, até o agendamento de exames. 

Também, dúvidas, no que se refere ao SUS, conseguirão ser respondidas por meio da leitura do 

e-book. Assim, é evidente que o projeto tem seguido de forma coesa e coerente, buscando tornar 

o nosso sistema de saúde acessível e igualitária a todos. 
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A extensão universitária proporciona conhecimentos além da grade curricular trazendo avanços 

para a comunidade e impactos positivos na formação dos estudantes. Os objetivos deste projeto 

foram garantir aos discentes a oportunidade de vivenciar uma autonomia na criação de conteúdo 

educativo, tanto para as mídias digitais, quanto para educação escolar; difundir nas redes sociais 

temas voltados para a saúde bucal para garantir uma maior visibilidade deste tema. Os 

orientadores e alunos extensionistas do Curso de Odontologia se reuniram semanalmente de 

forma remota, via plataforma Microsoft Teams, para pesquisar, discutir a literatura e desenvolver 

conteúdo digital baseado em artigos científicos para publicação no Recurso Educacional Aberto 

(REA) da UFPR e no Instagram. Foram produzidos materiais digitais a respeito de Anatomia 

Dental, Clareamento dental, Lesões Cervicais Não Cariosas e Traumatismo Dental com fotos, 

desenhos esquemáticos e ilustrações autorais para publicação no REA. O trabalho de trauma 

motivou a produção de material educativo para os escolares sobre avulsão dentária, uma 

ocorrência corriqueira em crianças e adolescentes que exige ações imediatas para salvar o dente. 

Foram confeccionados panfleto educativo lúdico, vídeo e questionário online, que foram enviados 

para 5 escolas por meio de redes sociais totalizando 3000 pessoas entre pais, educadores, gestores 

e alunos. Os professores relataram a falta conhecimento no assunto e salientaram a importância 

deste material para atuação frente a essa situação emergencial. O projeto promoveu um evento 

universitário online para os alunos do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) 

a respeito de traumatismo dental com o protagonismo dos extensionistas. Este projeto obteve 

grande visibilidade perante o público leigo e especializado por meio das postagens educativas de 

saúde bucal na rede Instagram atingindo cerca de 740 seguidores. As abordagens trouxeram temas 

de interesse de forma leve e de fácil compreensão. As atividades remotas desenvolvidas 

semanalmente possibilitaram uma maior aproximação e troca de experiências entre os 

extensionistas e os orientadores. O projeto atingiu a comunidade escolar e a população durante 

pandemia. Os guias produzidos e as postagens educativas expandem o conhecimento tanto para 

estudantes como para profissionais da área de Odontologia, e, desta forma, democratizam o 

conhecimento. Todas essas ações colaboram para a prevenção da saúde bucal e manutenção 

qualidade de vida da comunidade. 
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A educação continuada de forma digital foi uma das alternativas propostas pela maioria dos 

centros de ensino profissional. Inúmeros alunos de graduação e pós graduação foram afetados 

com relação ao planejamento de sua trajetória profissional devido a paralisação em escala 

nacional da aulas decorrente da pandemia do novo coronavírus. Enquanto as aulas presenciais 

não são permitidas em âmbitos acadêmicos federais ou estaduais, se faz necessário realizar a 

reposição das aulas de maneira exclusivamente digital, incluindo as diferentes formas de avaliar 

os alunos. O objetivo desse estudo foi quantificar a opinião dos alunos da disciplina de semiologia 

geral veterinária quanto a preferência no método de avaliação e a eficácia em fixação do conteúdo 

da disciplina, através de um formulário de opinião. Para avaliação dos alunos foram utilizados 

seis métodos diferentes de atividades com prazo determinado e disponíveis em plataformas 

variadas conforme o exercício. As avaliações eram compostas de perguntas discursivas com 

comentários após correção, questões de ‘’verdadeiro e falso’’, palavras cruzadas, jogo da 

memória, questionário online com perguntas objetivas (Kahoot) e pesquisa de caso clínico a partir 

de um diagnóstico. Após os alunos receberem suas notas oficiais, foi encaminhado a todos um 

formulário de opinião a respeito dos métodos avaliativos no qual o aluno poderia selecionar, de 

forma anônima, mais de uma forma de avaliação, com objetivo de avaliar qual foi a forma de 

avaliação mais benéfica para o ensino da disciplina e quais foram menos proveitosas. Ao final do 

formulário de opinião também foi deixado um espaço para sugestões pertinentes às formas de 

avaliação ou da disciplina em geral. Dos 37 alunos matriculados na disciplina, 30 responderam 

ao questionário.  Foi considerado que as duas formas de avaliação mais benéficas para fixação do 

conteúdo foram a pesquisa de caso clínico a partir de um diagnóstico (66,7%) e o formulário com 

perguntas discursivas (50%), enquanto que as menos benéficas foram o jogo da memória (43,3%) 

e o questionário online (26,7%).  Ao analisar todos os comentários opcionais do questionário (15) 

foi possível inferir que a maioria dos comentários destacava a importância que os alunos 

consideram em ter um retorno do avaliador a cada atividade. Como o ambiente de ensino virtual 

acaba por distanciar o aluno da prática, se torna importante que o docente realize atividades de 

forma constante, envolvendo pesquisas e que o aluno tenha um retorno a respeito de seu 

desempenho em determinada atividade para que possa fixar o conteúdo. 
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Como um dos princípios básicos da disciplina de Saúde Coletiva, tem-se a formação de 

profissionais de saúde por meio da aprendizagem interativa sobre os determinantes sociais, 

econômicos, políticos e ambientais da saúde bucal e geral. Em função da pandemia por COVID-

19, as atividades presenciais da Universidade Federal do Paraná (UFPR) precisaram ser adaptadas 

ao modelo remoto, caracterizado por reformulações desafiadoras para os docentes e discentes da 

instituição. Professores, monitores e alunos pertencentes ao programa de voluntariado acadêmico 

(PVA) da disciplina de Introdução à Saúde Coletiva trabalharam para a implementação das aulas 

de modo virtual, sempre buscando o aprendizado crítico de forma significativa e engajadora. 

Nesse contexto, dinâmicas adaptadas foram introduzidas, de modo a possibilitar o aprimoramento 

e crescimento da sensibilidade, da afetividade, da reflexão crítica e da participação colaborativa. 

No início de cada aula, foram oportunizados momentos de apreciação de músicas escolhidas pelos 

estudantes, como forma de acolhimento e ambientação. Em seguida, o tema da aula era 

problematizado, buscando o desenvolvimento de discussões entre professores, discentes do 

programa de voluntariado acadêmico (PVA) e alunos matriculados na disciplina. Atividades 

formativas e somativas, como feedback coletivo, incluíram desafios e interpretação de cartuns, 

análise de cenários em grupos, situações-problema, além de simulação de práticas de educação 

em saúde para diferentes ciclos de vida. A assimilação dos conteúdos pôde ser percebida no 

decorrer das atividades sugeridas. Além disso, no fechamento semestral da disciplina, os alunos 

ofereceram, via feedback, diversos comentários elogiosos, demonstrando que o enriquecimento 

do senso crítico e disposição para reconhecer a singularidade de cada pessoa, bem como a 

interdependência da vida em sociedade foram a marca distintiva da Introdução à Saúde Coletiva. 

Após dois períodos da execução da disciplina à distância, pôde-se observar que a implementação 

de dinâmicas foi essencial para motivação e aprendizagem de qualidade, além do constante 

exercício da empatia, mesmo num período turbulento e repleto de incertezas. 
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Introdução: O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível (IST) mais 

prevalente em todo o mundo e são associados a diversos cânceres urogenitais em homens e 

mulheres. Dentre eles, destaca-se o câncer de colo uterino que é o quarto tipo de câncer mais 

frequente no mundo. Apesar da vacinação contra os HPVs de alto risco oncogênico ter sido 

incluída no Programa Nacional de Imunização (PNI) a partir de 2014, atualmente a cobertura 

vacinal das duas doses necessárias está abaixo de 40% em 2020. Sabe-se que a conscientização 

da população é fundamental para o sucesso da vacinação. Objetivo: Acessar o conhecimento de 

pais ou responsáveis por indivíduos em idade vacinal, bem como disseminar informações sobre 

o assunto. Materiais e métodos: Anteriormente à suspensão das atividades presenciais, foram 

realizadas 12 ações em 5 escolas da rede municipal de ensino de Curitiba-PR envolvendo 398 

pais ou responsáveis por estudantes em idade vacinal. Durante as ações, foram aplicados 

questionários aos participantes que abrangeu perguntas sobre aspectos da infecção pelo HPV 

(Grupo I) e sua profilaxia vacinal (Grupo II). Após a resposta dos questionários, os participantes 

assistiram uma palestra breve, mas informativa, abordando os principais pontos acerca da 

importância da vacinação para proteção contra o HPV e suas consequências indesejáveis. 

Resultados: A análise das respostas dos questionários evidenciou diversos tópicos com baixo 

conhecimento pela população, visto que as taxas médias de acertos para as questões dos Grupos 

I e II foram, respectivamente, 47,8% e 75,0%. Na comparação entre a taxa de acerto global das 

questões em relação ao gênero os participantes, as mulheres responderam corretamente 78,3% 

das questões, enquanto essa taxa para os participantes do gênero masculino foi de 21,7%.  

Conclusão: Embora os objetivos do projeto tenham sido alcançados no que se refere aos 

benefícios para a comunidade e formação dos estudantes, os dados demonstram a necessidade da 

continuidade de tais ações, bem como do desenvolvimento de novas estratégias de disseminação 

do conhecimento voltadas para a o público masculino. 
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A equipe do projeto de extensão, preocupada com um modelo de sociedade que gera exclusão, se 

distancia de valores ontológicos e nega os princípios de solidariedade e de construção social, 

busca, em suas ações, provocar tomada de consciência para a constituição de um mundo mais 

humano e mais justo. Assim, promove por meio da educação e de práticas integrativas e 

formativas, o respeito à singularidade dos sujeitos nos processos de saúde, adoecimento e cuidado, 

visando o resgate do ser para um viver e comer conscientes. A concretização das ações, no 

decorrer do ano passado, ocorreu por meio de atividades remotas, devido à pandemia do Covid-

19, no formato de Círculos Empáticos e Círculos Dialógicos, que englobaram momentos de 

acolhimento e discussão acerca de temáticas sugeridas por participantes, em sintonia com a 

proposta do projeto. Além dos círculos, a equipe participava de três grupos de estudo voltados ao 

aprofundamento de temáticas emergentes vinculadas à saúde integral e nutrição ampla, quais 

sejam: Comunicação Não violenta, Teóricos e Metodológicos e Práticas de Integração Corporal. 

Todas as ações desenvolvidas foram pautadas na Política Nacional de Extensão Universitária e 

na educação crítica freireana. No ano passado foram realizadas 14 atividades, com o envolvimento 

de 45 pessoas. Todas as ações eram constantemente avaliadas pelos participantes externos e 

equipe. Fundamentados nestas avaliações, o planejamento das ações deste ano foi dividido em 

dois momentos, no primeiro fez-se um aprofundamento teórico acerca das temáticas que serão 

trabalhadas com participantes externos e, no segundo, ações que integram os dois círculos - 

empáticos e dialógicos, serão realizadas, no formato de grupo de estudo temático, buscando a 

integralidade almejada pelo projeto, ou seja, um ser integral, em corpo e mente, conectado com a 

realidade e seu próprio contexto. Os grupos de estudo visam à socialização e construção do 

conhecimento por meio da dialogicidade, permitindo que os participantes expressem ideias e 

sentimentos livremente. O processo, conforme descrito acima, tem contribuído para o 

desenvolvimento da visão crítica, do autoconhecimento, da capacidade de resistência e de 

adaptação a esse novo momento. Tão importante quanto essa busca constante da equipe e 

participantes pela tomada de consciência é a construção de vínculos entre as pessoas nessa 

jornada, o que em uma fase tão delicada como a atual, neste cenário de pandemia e isolamento, 

fez com que este projeto fosse uma chama na escuridão, em especial para a equipe que o 

desenvolve. 
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O projeto, Caminhos do SUS: Direito e Acesso à Saúde para Migrantes, busca atender a população 

migrante, refugiada ou apátrida residente na cidade de Curitiba no Paraná para auxiliá-la à 

inserção no quesito direito à saúde no Brasil.  Assim, atende-se o público usuário do PMUB da 

UFPR objetivando facilitar a nova vida dos mesmos em território brasileiro, dessa maneira, 

sanando todas as dúvidas relativas ao complexo sistema de saúde público, ademais, analisar as 

queixas e o perfil desse grupo para otimizar alguns aspectos do SUS e, assim, se adaptar à nova 

realidade, oferecendo um serviço humanizado e integral de acordo aos pilares constitucionais. Por 

outro lado, busca-se contribuir com a formação dos futuros médicos participantes através de 

humanização do atendimento. Para compreender melhor as demandas do público citado, foi 

realizada uma pesquisa por meio de um formulário que visava coletar dados socioeconômicos 

para fazer um levantamento do perfil do público em questão e, dessa forma, planejar otimizações 

no sistema único de saúde para melhor atender as novas demandas. Além disso, escreveu-se, em 

diferentes idiomas, um livro eletrônico, no formato de um guia, que inclui os temas mais 

relevantes sobre o SUS; assim, os capítulos do mesmo foram cuidadosamente selecionados e 

organizados para facilitar o acesso dos migrantes ao sistema de saúde brasileiro. Adicionalmente, 

as redes sociais do projeto foram supridas de conteúdo pertinente, além de manter contato com o 

público interessado em através das mesmas, por e-mail e presencialmente através de 

acompanhamentos na UBS. Em relação à pesquisa ainda se encontra em andamento e busca-se 

obter coletar o máximo de respostas possíveis para, estatisticamente, propor políticas públicas 

voltadas para essa população vulnerável; da mesma maneira, o guia, e-book, será publicado em 

breve para cumprir sua função social. No que tange à capacitação dos futuros médicos, tem sido 

levantadas discussões sobre diversidade, preconceito e medicina voltada na pessoa, durante as 

reuniões mensais do projeto. Portanto, em vista dos bons resultados que vem apresentando o 

projeto, infere-se que ele tem sido muito relevante no hodierno contexto do país que tem recebido 

grande quantidade de imigrantes que precisam usufruir do seu direito de acesso à saúde garantidos 

em lei. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

711 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E DE COMUNIDADE: SAÚDE 

HUMANIZADA COMO UM DIREITO 

Nº: 202110437 

Autor(es): Alessandra Antoniolli, Alvino Camilo da Silva, Amanda Freires da Silva, Ana Luiza 

de Melo Menezes, Anna Victoria Verginassi, Carla Roberta Mariano da Silva, Carlos Eduardo 

Merss, Erika Heni Taffarel, Eriky Fernandes Guimaraes Silva, Fernando Henrique Cost 

Orientador(es): Mayara Angelica Bolson Salamanca 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação, Saúde Coletiva, Saúde Pública 

 

Sabe-se que o modelo biomédico ainda vigora na assistência à saúde, desconsiderando, por vezes, 

a individualidade da pessoa, que é também paciente, mas muito mais que isso. Diante da 

necessidade de se repensar a prática médica rompendo com esses princípios concretizados no 

século XX, a educação médica se transforma constantemente. Em meio a essas transformações, 

um novo modelo de atenção, centrado na pessoa, ganha espaço, deixando para trás a prática 

biomédica. Entendendo a importância da humanização na formação para o cuidado, foi fundado 

o projeto de extensão “Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade: Saúde 

Humanizada como um Direito” (LAMF), com o propósito de aprimorar os conhecimentos dos 

estudantes de medicina em temas como Atenção primária a saúde, Saúde Pública, Saúde Coletiva 

e, especialmente, Medicina de Família e Comunidade (MFC), promovendo debates crítico-

reflexivos e elaborando propostas que atuem na educação em saúde e popularização da ciência. 

Dentre os objetivos do projeto, salientam-se: aprimorar as habilidades do estudante frente ao 

paciente, no contexto da atenção primária, fortificando os princípios da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), debater os diferentes cenários políticos e econômicos e seus reflexos na saúde, 

proporcionar momentos de conscientização da comunidade em relação à importância da 

prevenção e promoção de saúde e aprimorar o conhecimento sobre o funcionamento das ESF bem 

como do SUS.Quinzenalmente são realizados encontros com professores, profissionais, 

extensionistas/ligantes e outros convidados, tratando de assuntos definidos entre os ligantes, com 

preferência para as temáticas de maior impacto social. Dentre os produtos alcançados, destacam-

se os Grupos de Trabalho (GTs) - que se reúnem em agenda própria para debater seus temas 

centrais, que são: Determinação Social do Processo Saúde-Doença, Cuidados Paliativos, 

Educação e Comunicação em Saúde, Espiritualidade e Práticas Integrativas e Complementares 

em Saúde, e Saúde da População Negra; as publicações semanais nas mídias sociais, tais como o 

Instagram, o desenvolvimento de cartilhas e outros materiais que simplifiquem os conhecimentos 

médicos e o desenvolvimento de trabalhos científicos, como resumos para congressos, que 

abranjam as áreas de atuação da LAMF. A escalada da pandemia impediu que muitos dos 

objetivos fossem cumpridos, entretanto, abriu novas janelas de oportunidades que puderam ser 

aproveitadas na virtualidade. Com a retomada das atividades presenciais, espera-se atingir novos 

objetivos e expandir as possibilidades de atuação do projeto. 
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PROJETO LENTES – UM OLHAR DA JUVENTUDE INDÍGENA SOBRE A 

PANDEMIA DE COVID-19 E SEUS DESDOBRAMENTOS NA VIDA DOS POVOS 

INDÍGENAS 

Nº: 202110444 

Autor(es): Daniela Correia da Silva, Neiva Gabriel Fernandes, Nivaldo Pereira da Silva, Olivia 

Krexu Palacio, Silvio de Quadro 

Orientador(es): Ana Elisa De Castro Freitas 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Pandemia Por Covid-19, Povos Indígenas, Programa De Educação Tutorial 

 

Na UFPR, cerca de 60 estudantes indígenas cursam a graduação em diferentes cursos e setores 

universitários. Destes, 12 integram o Grupo PET Litoral Indígena na qualidade de bolsistas, 

desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio de educação tutorial. 

Pertencentes aos povos indígenas Kaingang, Guarani (Região Sul), Tikuna (Norte), Atikum Umã 

(Nordeste), Tupinikim (Sudeste), frequentam a graduação nos cursos de Farmácia, Medicina, 

Terapia Ocupacional, Serviço Social, Administração, Licenciatura em Educação Física, 

Licenciatura em Educação do Campo. Em março de 2020 a pandemia de COVID-19 paralisou a 

vida social em escala global. A extrema desigualdade brasileira refletiu em seu impacto 

proporcionalmente desigual da doença sobre grupos mais vulneráveis, resultando em altos índices 

de contaminação e morte nas periferias urbanas, comunidades tradicionais e povos indígenas. 

Com a suspensão do calendário acadêmico na UFPR, alguns estudantes indígenas retornaram para 

seus territórios, outros permaneceram na cidade. Um clima de incerteza exigiu metodologias 

inovadoras que permitissem a manutenção de nossa conexão e a adequação das atividades 

planejadas para a nova realidade dos ambientes remotos.  Envolvidos diretamente nesta 

problemática, estudantes indígenas do Grupo PET Litoral Indígena produziram e 

disponibilizaram informações com o objetivo de qualificar as medidas de prevenção à 

disseminação pandêmica entre seus povos de pertencimento. Motivados por muitas inquietações, 

estruturamos o projeto “Lentes” a partir do seguinte problema: Como estudantes indígenas 

cursando a graduação na UFPR poderiam se converter em elos importantes na conexão entre 

universidade e povos indígenas? De que modo poderíamos colaborar ativamente na proposição 

de medidas de prevenção, orientação, cuidado e encaminhamento adequado dos casos de COVID-

19? Estabelecemos um observatório da situação de avanço da pandemia nas terras indígenas, a 

partir dos dados obtidos pelos estudantes do PET junto a seus povos originários; participamos da 

Frente de Combate à COVID-19 na Região Sul; produzimos informação sobre a vacina e sua 

eficácia, desmistificando falsas informações.  Criamos uma rede de contatos  envolvendo 

estudantes egressos, artistas indígenas contemporâneos e profissionais indígenas. Produzimos 

vídeos curtos da série “Te informa parente! Te cuida parente! Vacina parente!”, difundidos em 

parceria com o MAE/PROEC e SIPAD no Abril Indígena UFPR Remoto. Criamos polos de 

conexão de saberes envolvendo escolas indígenas e unidades de saúde locais nos territórios. 
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CONHECER PARA NÃO ADOECER: AÇÕES PREVENTIVAS NO CONTROLE DA 

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA) NO VALE DO RIBEIRA. 

Nº: 202110447 

Autor(es): Emily Pessoa Valentini, Kelly de Oliveira Germano, Lucas Placido dos Santos 

Orientador(es): Magda Clara Vieira Da Costa Ribeiro, Andrey Jose De Andrade 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Em Saúde, Leishmaniose Tegumentar Americana, Prevenção 

 

As leishmanioses são doenças transmitidas pela picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas 

com protozoários do gênero Leishmania para humanos e outros vertebrados, e pode se manifestar 

de duas formas: visceral e tegumentar. No Brasil, a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 

tem ampla expansão territorial, sendo o Paraná, o principal estado em incidência da região Sul.  

O objetivo deste projeto foi desenvolver  e produzir materiais voltados para a prevenção da LTA 

para os municípios endêmicos, da região do Vale do Ribeira, em complementação às atividades 

realizadas nos anos de 2016 a 2019. Nessa perspectiva, no ano de 2020 a 2021 foram gerados os 

produtos: cartilha (De onde vem essa ferida?), vídeo e trilha para os escolares e, calendário para 

a comunidade, com enfoque nos principais elementos para a ocorrência desta endemia: a)  o 

agente etiológico da doença; b) o inseto, vetor responsável pela transmissão; c) ambiente propício 

ao desenvolvimento do vetor; d) medidas profiláticas adequadas; e) diagnóstico e, f) tratamento. 

Ainda, foram desenvolvidos sites e acessos ao instagram e facebook, como meio de informação 

e divulgação da LTA. A inserção deste projeto nessas áreas permitiu quebrar alguns “mitos” que 

circundam a LTA em relação ao seu controle. Além disso, permitiu que os graduandos e pós 

graduandos refletissem sobre a participação social, e que a mesma é uma forte aliada para o 

controle de doenças endêmicas em populações vulneráveis. Devido a pandemia, os produtos não 

puderam ser aplicados nas áreas. Apesar disso, a comunicação com a Secretaria de Saúde do 

município de Itaperuçu e com os agentes de saúde, foi constante. Dada a continuidade do projeto,  

foi observado que comunidade ficou mais atenta para os sinais clínicos da doença (ferida na pele) 

e, consequentemente mais ágil na busca por auxílio médico, evitando a sua progressão, tratamento 

tardio e,  minimizando gastos públicos. A LTA não tem vacina, seu tratamento apresenta diversos 

efeitos colaterais e seu principal controle reside na prevenção. 
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ODONTOLOGIA BASEADA EM EVIDÊNCIA: JOURNAL CLUB, UMA 

ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 

Nº: 202110448 

Autor(es): Fernanda Stabach Gremski, Leticia Daufenbach, Pamela Olivia de Moura, Yasmin 

Cristina Peres 

Orientador(es): Cassius Carvalho Torres-Pereira 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Educação Em Odontologia, Educação Tutorial, Journal Club 

 

Os Journal Clubs são caracterizados por grupos de indivíduos que se reúnem regularmente, a fim 

de avaliar evidências científicas presentes em periódicos atuais. É considerado uma forma de 

ensinar habilidades de leitura crítica, por discutir e revisar tais evidências. Apesar de referenciados 

a mais de um século, tal prática no âmbito dos cursos de graduação em Odontologia é pouco 

reportada. Este trabalho apresenta um levantamento bibliográfico sobre o tema e, relata a 

experiência de implantação do primeiro clube de periódicos, de caráter regular, dentro do curso 

de graduação, promovido por bolsistas do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de 

Odontologia da UFPR. Objetivou-se introduzir a leitura regular de artigos científicos recentes,  

com alto fator de impacto e publicados em inglês. A revisão recuperou 28 referências, coletadas 

de bases de dados como PubMed, Science Direct e Google Acadêmico. Foram analisados o 

número de participantes, formato das reuniões, escolhas pedagógicas, estratégias de avaliação, 

pontos positivos e negativos das experiências reportadas nos estudos. A partir dos relatos descritos  

o formato escolhido foi reuniões com duração de 1 hora, frequência mensal, participação aberta 

ao público, com tema livre, porém relacionado à prática clínica. Dois bolsistas eram responsáveis 

por escolher o artigo, apresentá-lo e intermediar a reunião, com supervisão do tutor e de um 

profissional convidado, especialista no tema selecionado. Outros dois integrantes ficavam 

responsáveis por disponibilizar aos participantes o artigo escolhido com 1 semana de antecedência 

para leitura prévia, além de divulgar a atividade. As reuniões do Journal Club, iniciavam com 

apresentação de 20 à 30 minutos sobre o artigo, com o auxílio de slides elaborados na língua 

inglesa. As apresentações eram seguidas por debate, o qual era  aberto à manifestação livre de 

ideias, dúvidas ou críticas em relação tanto ao estudo quanto ao tema exposto. No fim da sessão, 

era disponibilizado um formulário de presença, contendo perguntas sobre a experiência em 

participar da atividade,  possibilitando aos organizadores discutir e propor melhorarias para as 

edições subsequentes. As vivências iniciais foram similares às experiências descritas na literatura, 

demonstrando que os Journal Clubs são atividades com potencial para ampliar a compreensão dos 

estudantes, sobre o método científico, e parecem ser melhor sucedidos quando as reuniões 

ocorrem em pequenos grupos com duração restrita. 
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CAMINHANDO COM A GESTÃO: OLHARES PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

NO ÂMBITO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. 

Nº: 202110452 

Autor(es): Amanda Harumi Nakashima, Dalton Metz Muniz, Monica de Caldas Rosa dos 

Anjos, Patricia Samofal, Rafaela Marcondes Silva, Sandy de Fatima de Souza, Satirath Diane 

Abeke Liamidi, Silvia do Amaral Rigon 

Orientador(es): Caroline Opolski Medeiros, Angelica Aparecida Mauricio 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Alimentação Escolar, Extensão Universitária, Pnae 

 

O projeto de extensão “Caminhando com a gestão: olhares para a alimentação escolar no âmbito 

do direito humano a alimentação adequada”, tem por objetivo promover a interação entre 

acadêmicos e a comunidade escolar na busca por alternativas tanto de produção quanto de 

consumo que resultem na formação de hábitos alimentares saudáveis. As ações são realizadas por 

meio do acompanhamento e realização de ações junto ao Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição Escolar do Paraná (CECANE PR). No ano de 2021, a atuação de discentes, docentes, de 

colaboradores e colaboradoras externas a UFPR estiveram relacionadas a ações junto a 

Agricultura Familiar (AF), aos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) e as entidades 

executoras do PNAE, no Paraná. A organização das ações foi pautada na escuta ativa e troca de 

saberes entre os e as participantes, a fim de atingir o objetivo inicial indicado pela gestão do 

CECANE PR e pela coordenação do projeto de extensão. Devido a pandemia de COVID-19, as 

ações e reuniões do projeto de extensão foram realizadas por meio da plataforma Teams, 

possibilitando maior interação e compartilhamento de informações e documentos essenciais para 

a execução das atividades. Dentre as ações realizadas pela equipe pode-se citar: reuniões e/ou 

orientações semanalmente entre colaboradores, colaboradoras e discentes, inclusive para 

delineamento das ações que serão realizadas; leitura de materiais e realização de círculos de 

debate para melhor compreensão dos assuntos relacionados as ações junto aos atores sociais do 

PNAE (ex.: AF, CAE); coleta de informações para delineamento, organização e execução de 

atividade de formação junto as entidades executoras, ao CAE e a AF; participação em reuniões e 

atividades de formação com as entidades executoras do PNAE a partir da contribuição em ações 

de assessoria e monitoramento; análise de plataformas de videoconferência para execução de 

atividades de formação aos atores sociais do PNAE; e elaboração de vídeos e folhetos educativos 

sobre a Resolução nº 06/2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que 

dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do 

PNAE. A interação da equipe e a participação ativa das discentes na tomada de decisão tem 

contribuído para com a aproximação entre discentes e o PNAE, atingindo o objetivo deste projeto 

de extensão. 
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A PESQUISA NO PET PSICOLOGIA EM TEMPOS DE ENSINO REMOTO 

Nº: 202110458 

Autor(es): Anna Cecilia Mendes de Jesus, Bruna de Moraes Rodrigues, Mylena Keiko Kishi, 

Paulo Ricardo Deboleto Oliveira 

Orientador(es): Alessandra Sant Anna Bianchi 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Pesquisa, Pet, Virtual 

 

O presente trabalho tem por objetivo descrever as principais atividades de pesquisa realizadas em 

2020 e 2021 e as adaptações que foram necessárias para que o Programa de Educação Tutorial 

(PET) em Psicologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) continuasse essas atividades de 

maneira virtual, dada a necessidade de isolamento social imposta pela pandemia da COVID-19. 

Dessa forma, todas as atividades passaram a ocorrer no formato virtual, a partir de reuniões 

semanais realizadas na plataforma Cisco Webex e, posteriormente, na plataforma Microsoft 

Teams. O PET Psicologia realizou, conforme o planejamento anual, duas categorias de pesquisa: 

individuais e coletivas. Em relação à modalidade individual, todos os petianos selecionaram 

um(a) orientador(a) e temática de seu interesse para realizar a pesquisa durante o período de um 

ano, seguindo o calendário oficial da Iniciação Científica proposto pela Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação da UFPR. De forma coletiva, em 2020, o grupo finalizou uma pesquisa referente 

ao efeito da intervenção #IssoÉAssédio. Essa pesquisa foi apresentada na 50ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP). Além disso, alguns integrantes do grupo optaram por 

também apresentar suas pesquisas de Iniciação Científica no mesmo evento. Foram realizadas 

discussões em grupo acerca dos temas de interesse dos integrantes para definir a nova temática 

da pesquisa coletiva. A partir disso foi iniciada, no final de 2020, uma revisão sistemática de 

literatura com o tema rede de apoio de mães solo. Essa pesquisa teve o objetivo de entender a 

rede de apoio de mães solo no período do puerpério e ainda está em andamento. Assim, pode-se 

afirmar que não houve impacto na qualidade das atividades de pesquisa realizadas pelo PET 

Psicologia UFPR durante esse período de isolamento social, já que o grupo obteve êxito em 

adaptá-las às particularidades impostas pelo atual contexto. 
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SAÚDE SIM! 

Nº: 202110459 

Autor(es): Fernanda Lais Soares de Lima, Geovanna Morgado de Oliveira, Jessica Aline do 

Espirito Santo, Leonardo Muller Rodrigues, Suelen Campos da Luz 

Orientador(es): Beatriz Elizabeth Bagatin Veleda Bermudez, Charles Da Silva Gomes 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Estilo De Vida, Promoção Da Saúde, Qualidade De Vida 

 

A promoção de saúde é o meio mais efetivo e mais barato de aumentar a qualidade de vida de 

pessoas de todas as idades. Objetivos: Conscientizar a população sobre cuidados com a saúde. 

Inicialmente, devido ao isolamento físico pela pandemia do Covid19, envolve produzir e divulgar 

vídeos educativos de curta duração para todos os públicos. Depois serão usadas outras práticas: 

explicar conceitos sobre hábitos de vida saudáveis com atividades lúdicas, teatro de fantoches, 

versos de cordel e rodas de conversa com grupos da população (crianças, adolescentes, adultos). 

Discentes prepararão os textos com o conhecimento adquirido nas disciplinas e complementado 

por material enviado pelo coordenador e/ou colaboradores do projeto, encaminhando-o para 

discussão. Aí o vídeo é executado e publicado após nova apreciação pelos orientadores. 

Avaliação: likes do site, comentários. Dessa forma, os alunos de graduação farão: 1. Leitura, 

revisão e discussão de artigos na área, juntamente com os demais participantes do projeto; análise 

e discussão do resultados alcançados, elaboração de relatórios anuais e final sobre o projeto e 

apresentação do estudo em Jornadas e Congressos da área, juntamente com os demais 

participantes do Projeto. A contribuição para a formação dos alunos de graduação abrange: 

Aprendizagem sobre o tema de promoção de saúde e prevenção dos riscos, principalmente 

cardiovascular, o que é fundamental a todo profissional da saúde e parte das ações previstas para 

o profissional que atua na área de atenção básica. Aprendizagem sobre técnicas pedagógicas 

necessárias para a abordagem em educação em saúde: ação esta que também faz parte das 

previstas para o profissional da saúde que atua na área de atenção básica; Troca de saberes 

populares e técnicos com diferentes públicos. Aprimoramento da cidadania e responsabilidade 

social.Conscientizar sobre educação alimentar, lazer e atividade física com atividades lúdicas as 

pessoas e suas famílias em oficinas e rodas de conversa. Capacitar na promoção de saúde e 

prevenção de doenças visando o autocuidado e autonomia. Conscientizar e capacitar para a 

cidadania e inclusão social desde o ambiente familiar, escola, universidade, esporte e lazer. 
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A CLÍNICA E A PESQUISA PSICANALÍTICA NO CAMPO DA SAÚDE DO 

TRABALHADOR: ATENDIMENTO A TRABALHADORES ADOECIDOS 

Nº: 202110460 

Autor(es): Celia Ventura de Andrade Moreira, Felipe Teixeira Escobar, Gabriela Carvalho 

Teixeira, Giuliana Souza Schneider, Hypacia Sai, Julia Rodrigues Moron, Katlleen Passos de 

Oliveira, Simone Fatima Dalmolin 

Orientador(es): Elaine Cristina Schmitt Ragnini, Camila Bruning 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Pandemia Da Covid-19, Subjetividade, Trabalho 

 

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, desenvolvem-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. As atividades práticas do projeto foram reformuladas no 

contexto da pandemia da Covid-19. Dentre elas, é possível citar: grupo de estudos e pesquisa 

sobre o trabalho em geral no contexto da pandemia da Covid-19; participação em fórum de 

entidades profissionais, sindicatos, secretarias estaduais e ministério do público para a construção 

de intervenções no campo da saúde e do trabalho; atendimento a trabalhadores usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS), profissionais de um hospital público de Curitiba, usuários da 

plataforma Saúde Mais PR, e público em geral inscrito para atendimento psicológico no Centro 

de Psicologia da UFPR; ação institucional em Saúde do Trabalhador em dois Centros de 

Socioeducação do Paraná; formação e palestras na área de Saúde do Trabalhador. O trabalho se 

dá no sentido de garantir o atendimento especializado, a rede com os serviços de saúde e proteção 

do trabalho e a garantia de direitos e condições de vida e trabalho aos trabalhadores atendimentos. 

Durante a pandemia foram realizados cerca de 200 atendimentos de forma remota. As entrevistas 

e sessões duraram em torno de 50 minutos e os casos atendidos são discutidos em supervisão. 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 do trabalho, portanto no campo político. Ainda, visa-se trabalhar a rede de cuidados e 

proteção do trabalhador. Assim, a partir do trabalho com o caso clínico e institucional, objetiva-

se articular as vias para uma intervenção acurada sobre as doenças e o sofrimento relacionados ao 

trabalho, assim como pesquisar e denunciar as situações de violência e exploração que ocorrem 

no mundo do trabalho, não sem considerar a história desses sujeitos-trabalhadores e sua dinâmica 

psíquica. 
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MONITORAMENTO TELEFÔNICO DOS CASOS DE COVID-19: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DISCENTE NO PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 

Nº: 202110478 

Autor(es): Allan Kardec de Lima, Joseane Maria Andrade Mouzinho de Oliveira, Marcel 

Pereira Gritten, Maria Gabriela Rodrigues de Souza 

Orientador(es): Rafaela Gessner Lourenco 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PET-SAÚDE - PROGRAMA DE EDUCAÇAO PELO TRABALHO 

PARA A SAÚDE 

Palavras-chave: Covid-19, Monitoramento, Pet-Saúde/Interprofissionalidade 

 

O PET-Saúde/Interprofissionalidade da Universidade Federal do Paraná proporciona aos alunos 

dos cursos de saúde conhecimentos teóricos e práticos sobre o trabalho interprofissional no 

Sistema Único de Saúde (SUS). No grupo tutorial Rede de Atenção, que envolve os cursos de 

enfermagem, farmácia e medicina, tal experiência ocorreu através de sua relação interprofissional 

com diferentes vivências de trabalhadores, preceptores, professores e estudantes da área da saúde 

no município de Curitiba. Com o advento da pandemia de Covid-19, diferentes demandas 

surgiram no SUS, que precisou se adaptar com agilidade para oferecer à população as melhores 

ações em saúde. Uma dessas demandas esteve relacionada ao monitoramento de usuários dos 

serviços de saúde com diagnóstico positivo ou suspeito para COVID-19 que procuraram uma 

Unidade de Saúde do município de Curitiba, palco das ações do grupo tutorial Rede de Atenção. 

Dessa forma objetiva-se relatar a experiência discente sobre o monitoramento telefônico dos 

usuários de uma UBS confirmados ou suspeitos para Covid-19. Esse monitoramento ocorreu 

através de contato telefônico e preenchimento eletrônico de formulário do Ministério da Saúde 

(FormSUS), disponibilizado na plataforma DataSUS. A atividade foi desempenhada pelos alunos 

participantes do grupo tutorial, durante os meses de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 e foi 

supervisionada por uma preceptora de campo e pelos coordenadores do grupo. Nesse período de 

atividades, 1.047 contatos de usuários foram rastreados, desses 309 possuíam dados incompletos 

que inviabilizaram as ligações. Dos 738 contatos telefônicos realizados, 555 não foram atendidos 

em mais de uma chamada e 183 foram completos, viabilizando o preenchimento do instrumento 

de acompanhamento de sinais e sintomas da Covid-19. Além disso, a experiência favoreceu o 

vínculo dos discentes com o serviço de saúde, cenário das atividades do PET e, especialmente, 

com os usuários do serviço, a partir da compreensão de suas necessidades de saúde. Dessa ação 

derivou-se outra atividade, realizada nas redes sociais do Projeto: a publicação de relatos pessoais 

da experiência acerca dessa atividade desenvolvida pelos discentes. Neles, em formato livre, os 

alunos relataram suas experiências, dificuldades e aprendizados, contribuindo na divulgação de 

conhecimentos práticos obtidos. Assim, sob diferentes pontos de vista, foi possível trocar 

experiências, elaborar ações, difundir conhecimento, e, sobretudo, agir em defesa do Sistema 

Único de Saúde. 
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Este trabalho objetivou abordar a experiência da monitoria na disciplina de Fisioterapia 

Dermatofuncional, de forma remota. As atividades iniciaram com a seleção de materiais e 

informações relevantes da área, buscando textos disponíveis de forma digital e vídeos de 

profissionais de renome, demonstrando a aplicação de técnicas/recursos, para suprir a carências 

das atividades laboratoriais previstas na disciplina, quando ofertadas de forma presencial. Assim, 

foi elaborado um guia didático baseado no ensino de metodologia ativa de aprendizado, que foi 

integralmente disponibilizado no ambiente UFPR Virtual. Afim de tornar a disciplina mais 

prazerosa e atrativa, além dos momentos síncronos, foram aplicados jogos de perguntas e 

respostas de forma online, sobre o sistema tegumentar e linfático, abordando nomenclaturas, 

estruturas e funções dos seus constituintes. Também foi discutido sobre as normas vigentes dos 

procedimentos autorizados e os aspectos éticos da prática clínica. Semanalmente, os discentes 

realizavam atividades individuais, como a elaboração de mapas conceituais com temas 

específicos ou protocolos de recursos utilizados pelo fisioterapeuta, no tratamentos das 

patologias, objetivando capacitar o acadêmico a manuseá-los de forma prática. As correções 

destas atividades demandaram tempo exaustivo dos monitores e docente, mas foi possível 

perceber o empenho dos acadêmicos para realizá-las e o aprendizado adquirido. Analogamente, 

foi fornecido auxílio na elaboração do produto final, a apresentação de estudo de caso em grupo, 

que deveria ser disponibilizado no Teams, discorrendo sobre conceitos, fisiopatologia, quadro 

clínico e abordando os conteúdos discutidos no decorrer da disciplina, onde deveriam determinar 

como realizar a avaliação fisioterapêutica e o seu tratamento. Com isso, o aluno teve a 

oportunidade de sanar as dúvidas que ficaram pendentes e relembrar os conteúdos aprendidos. 

Como estímulo, para prestigiar as apresentações dos demais grupos, foi incentivado que cada 

aluno postasse um vídeo “Pergunte ao cientista” com uma dúvida referente ao assunto abordado. 

E o grupo pode selecionar, um dos vídeos postados, para responder. Notou-se que a troca de 

informações se tornou mais fluida e o interesse por assuntos não abordados durante as aulas foram 

trazidos e discutidos pelos alunos. Concluiu-se que a monitoria acadêmica digital proporcionou 

ao monitor um melhor conhecimento do assunto, bem como um maior convívio no ambiente 

universitário, podendo despertar o interesse na carreira docente e contribuir para o seu currículo 

profissional. 
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O presente projeto, vinculado ao Laboratório de Neuropsicologia, tem como objetivo promover 

espaço de identificação, reflexão, capacitação e intervenção na área de Altas 

Habilidades/Superdotação (AH/SD). A identificação precoce e o acompanhamento de estudantes 

com AH/SD são fundamentais para garantir o desenvolvimento pleno do estudante. O projeto 

pode ser dividido em duas frentes: o Centro de Atenção à Precocidade e Altas 

Habilidades/Superdotação (CAPAHS) e o Programa de Evidências Globais de Altas 

Habilidades/Superdotação nas Universidades (PEGAHSUS). Devido à pandemia de COVID-19, 

foram realizadas adaptações permitindo realizar as atividades de maneira online. No CAPAHS a 

atuação se deu por meio de rodas de conversa quinzenais, através da plataforma Google Meets, 

com pais das crianças que foram identificadas com precocidade intelectual pelo Projeto no 

período anterior à pandemia. As rodas de conversa objetivam elucidar aos pais o desenvolvimento 

infantil e as características das crianças com precocidade intelectual, além de discutir as 

dificuldades do período de isolamento social. Ademais, foram realizados atendimentos 

individuais com os pais para tratar de demandas específicas dessas famílias e atendimento 

individual breve com as crianças quando houve necessidade. No PEGAHSUS foram realizados 

acolhimentos via demanda espontânea a jovens com indicadores de AH/SD, bem como, 

promovidos treinamentos a estudantes de psicologia com vistas a realizar demais ações 

interventivas com indivíduos com AH/SD e comunidade. Nesse sentido, os extensionistas 

obtiveram contato, por meio de grupo de estudos, com as teorias relacionadas a AH/SD, avaliação 

psicológica no contexto de superdotação e neuropsicologia. Ainda, foram elaboradas estratégias 

de intervenção, com objetivo de oferta do curso de inteligência emocional a ser realizado em 

setembro/2021. Além disso, como forma de ampliar o alcance do projeto, bem como, as 

informações referentes às Altas Habilidades/Superdotação e a Precocidade Intelectual, o grupo 

criou uma página no Instagram. Os conteúdos produzidos foram elaborados e adaptados a fim de 

que pudessem ser compreendidos pela comunidade em geral. De acordo com os dados fornecidos 

pela plataforma, entre os meses de Junho e Julho de 2021, o perfil alcançou 414 contas. O projeto 

revelou-se produtivo, como formação profissional aos alunos, pela capacitação em avaliação e 

intervenção neuropsicológica, como um crescimento cidadão pela contribuição às famílias e 

participantes atendidos, assim como pela inovação de proposta de intervenção online. 
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O Projeto de extensão Cirurgilhas propõe a avaliação e realização de cirurgias ambulatoriais em 

pacientes das ilhas do litoral paranaense por equipe multidisciplinar composta por alunos e 

professoras de cirurgia dos cursos de medicina e do curso de enfermagem da UFPR. Objetiva 

ainda contribuir para a formação acadêmica-social dos voluntários, permitindo o intercâmbio 

cultural entre os ilhéus e os integrantes do projeto. Cirurgias ambulatoriais são procedimentos 

médicos de pequena complexidade que não requerem internamento do paciente, podendo ser 

realizadas nas próprias Unidades Básicas de Saúde (UBS), sob anestesia local. As lesões que 

podem ser abordadas através das cirurgias ambulatoriais são corriqueiras e afetam diretamente a 

qualidade de vida e autoestima dos pacientes. Com sua alta resolubilidade, a cirurgia ambulatorial 

permite o desafogamento do sistema de saúde, por sanar lesões precoces que podem evoluir para 

forma maligna, solucionar lesões simples, mas incapacitantes e possuir logística de atendimento 

e transporte rápida e eficaz. Apesar de serem procedimentos simples e de baixo risco, não são 

realizados em algumas localidades, principalmente pela indisponibilidade de cirurgiões nas UBS, 

fazendo com que o paciente tenha que se deslocar de sua cidade de origem para um centro que 

disponha de unidade hospitalar. Para pacientes residentes em ilhas há ainda outra grande 

dificuldade, a necessidade de deslocamento por via marítima para o continente. Este projeto visa 

resolver o problema de pacientes residentes em ilhas do litoral paranaense que aguardam para 

realizar procedimentos ambulatoriais, solucionando uma demanda de saúde pública das 

prefeituras de Paranaguá e de Guaraqueçaba, pois possibilitará a realização desses em UBS 

localizadas em ilhas desses municípios. Com a pandemia, ainda não foi possível ir a campo para 

realizar as cirurgias ambulatoriais no litoral, mas outras atividades foram realizadas remotamente, 

incluindo o 1º Curso Introdutório Cirurgilhas, no qual foram abordados temas essenciais da 

cirurgia ambulatorial. A participação no curso foi um dos requisitos para os estudantes que 

participarão das cirurgias. Além disso, também foram realizados três Webinars da série “Além da 

Saúde”, sendo o primeiro “Superagui: as questões ambientais na redução de danos à saúde”, o 

segundo “Saúde, felicidade e sustentabilidade – o que podemos fazer?” e o terceiro 

“Sustentabilidade e resíduos sólidos no litoral paranaense”. 
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A Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial, representada pela sigla 

LAC-BUCO, está vinculada à disciplina de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-faciais II 

(CTBMF II) e à residência de CTBMF da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e tem por 

objetivo promover ensino, pesquisa e extensão aos alunos que tenham interesse na área. Além 

disso estimula a união entre estudantes de odontologia, residentes, professores e cirurgiões para 

a construção do conhecimento comum e para fortalecer a consciência coletiva da importância 

social da especialidade. Devido à pandemia pelo COVID-19, a LAC-BUCO iniciou suas 

atividades no formato online no primeiro semestre de 2020, promovendo 20 aulas abertas ao 

público na plataforma Google Meet. No segundo semestre, houve uma alteração de formato com 

aulas restritas semanais para membros da liga e residentes de CTBMF da UFPR realizadas na 

plataforma Teams, aproximando os integrantes e professores, incentivando os alunos a 

ministrarem aulas e seminários. Paralelamente às aulas, os ligantes participaram da organização 

de diversos eventos, como o “LAC-BUCO Solidária”, em prol do Amigos do HC, o “1º Congresso 

Nacional das Ligas Acadêmicas de CTBMF”, e o “1° Interligas Odontologia UFPR”. Além disso, 

alguns ligantes foram incluídos em grupos de pesquisa do stricto sensu de Odontologia, 

participando na coleta de dados e elaboração de artigos de relato de caso. Ainda, diversos alunos 

participaram de eventos científicos com apresentação de trabalhos orientados pelos professores 

de CTBMF II. Dessa forma, a LAC-BUCO UFPR tem expandido o conhecimento dos ligantes na 

área de CTBMF, contribuindo para a formação profissional, despertando interesse científico, e 

além disso, promovendo benefícios à sociedade em geral com a divulgação de conhecimento. 
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Projeto de Extensão do Laboratório de Neuropsicologia, vinculado ao Departamento de 

Psicologia. O NINAI teve como objetivo promover a prática da Avaliação Neuropsicológica em 

crianças com risco biológico e social de alterações mentais, neurológicas e/ou psiquiátricas. 

Contemplou duas frentes de atuação no Centro de Neuropediatria do Complexo Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Paraná: prática no Ambulatório de Neuropuericultura e 

Ambulatório de Transtornos de Aprendizagem, Atenção e Hiperatividade (ATAAH). Em função 

das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, as atividades presenciais do projeto foram 

suspensas. Isto posto, em resposta à “Chamada para Divulgação de Ações Voluntárias 

Extensionistas de Enfrentamento ao Novo Coronavírus”, o projeto foi reformulado para a 

continuidade da atuação na atenção infanto-juvenil através de plataformas virtuais. Sendo assim, 

foi criado o Bora Jogar Para Aprender, com o objetivo de desenvolver e aplicar ferramentas de 

interação lúdica com crianças de educação infantil, orientação parental e incentivo ao uso do jogo 

como forma de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, de linguagem, motor e sócio afetivo 

através de mídias sociais. A atuação foi dividida em duas frentes: Programa Cocoruto, audiovisual 

quinzenal, composto pelos quadros Bora Jogar, Diário Lúdico de Quarentena, Fábrica de Jogos e 

Cocorutando, com a participação de crianças em isolamento social, empresa privada de jogos 

pedagógicos (IDEA Jogos) e profissionais da neuropsicologia, realizados no Youtube e 

Instagram; e o Podcast Siricutico, programa quinzenal de entrevistas com profissionais de 

atuações voltadas ao desenvolvimento infantil, disponível nas principais plataformas de streaming 

de áudio. Em levantamento de 2020, o projeto atingiu 334 seguidores (Instagram e Facebook) 

com alcance de aproximadamente 3.500 pessoas, totalizando cerca de 2.490 visualizações aos 

conteúdos produzidos. Além disso, os dados do projeto possibilitaram o desenvolvimento da 

pesquisação, gerando uma publicação na revista Cadernos de Psicologias do Conselho Regional 

de Psicologia do Paraná.  Portanto, a extensão da prática de atenção neuropsicológica da 

população infantojuvenil, através das plataformas virtuais, demonstrou-se eficiente na 

democratização do acesso à intervenção, contemplando maior alcance populacional. Além disso, 

possibilitou aos estudantes a experiência de articulação da Psicologia com diversas áreas da saúde 

e educação, bem como o treinamento na utilização de instrumentos e técnicas presenciais e 

virtuais. 
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Resumo para EDISPESobre o projeto ´´ OS CAMINHOS DO SUS´´O projeto de extensão ´´OS 

CAMINHOS DO SUS´´ é vinculada a PMUB “Programa Política Migratória e Universidade 

Brasileira” e ele é desenvolvida por professores e estudantes de Medicina da UFPR, eles visam a 

esclarecer para os imigrantes e refugiados o funcionamento do sistema único de saúde, explicando 

a eles seus direitos, orientando medidas de promoção a saúde, incluindo a adesão calendário 

vacinal, higiene, cuidados com a alimentação, exercício físico e demais hábitos saudáveis. Nesse 

mesmo projeto está integrada vários outros projetos onde o projeto de extensão “Refúgio, 

Migrações, e Hospitalidade”, coordenado por professores do direito, que tem função de realizar 

assessoria jurídica aos imigrantes e refugiados, para incentivar a pesquisa e o ensino na área de 

Direitos humanos, refúgio, migração e apátrida faz parte também.Os integrantes se reúnem uma 

vez por semana para discutirem a forma que vão proceder para fazer esse trabalho importante. 

Mas ultimamente, devido à pandemia esses encontros acontecem uma vez por mês de forma 

remota e através das redes sociais, como não pode ter contato direto com os imigrantes, então é 

feito muito mais postagem nas redes sociais para falar sobre os cuidados da saúde e informações 

sobre algumas doenças. Eu, como integrante do projeto desde o ano passado, participar das 

reuniões é fundamental para que a gente possa saber das novidades e o que tem que fazer, dou 

algumas ideias e participo nas tarefas como imigrante, eu ajudo na tradução de informações que 

precisem ser compartilhadas para que os haitianos que tem dificuldades com a língua possam 

entender, quando tem consulta com algum haitiano que não fala português eu dou a minha 

participação traduzindo tudo que tem que ser traduzido para facilitar o contato médico paciente 

para que esse paciente se sinta à vontade de relatar seus sintomas e possam ter um bom 

atendimento, e ajudo a compartilhar formulários para estudos. Em geral, o projeto OS 

CAMINHOS DO SUS se dedica com toda sua equipe para ajudar os imigrantes integralmente na 

questão de saúde em Curitiba. 
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O projeto Caminho do Sus é um projeto que visa orientar e informar os imigrantes que moram 

em Curitiba no quesito de informação sobre acesso à saúde, com o fluxo do imigrante que está 

chegando no Brasil o acesso à informação e orientação se tornou um fator primordial para esse 

grupo. Para isso, três eixos foram traçados: o de acompanhamentos de migrantes dentro da rede 

do SUS; o de produção de conteúdo informativo sobre acesso aos serviços e sobre temas de saúde 

relevantes; e o de pesquisa sobre a população atendida e suas principais demandas frente à saúde. 

Começa uma nova vida num outro País é recomeçar a vida do zero, então precisa de se reinventar, 

de correr atrás de algumas informações, de tentar se integrar na sociedade onde está, nesse aspecto 

o projeto caminho do Sus contribui para informar e ajudar os imigrantes. Ser imigrante num País 

pede muito esforço, às vezes a barreira do idioma, barreira cultural e várias outras impedem que 

o imigrante consiga se adaptar. Assim no projeto levamos tudo isso em consideração, temos as 

nossas páginas no instagram e no facebook, onde são feitas postagem relacionadas à saúde, 

postagem informativa que são relevantes para os imigrantes, essas publicações não são somente 

para os imigrantes mas também para os Brasileiros. Esse projeto me deu a oportunidade de ajudar 

outros imigrantes, como também me deu a possibilidade de me informar sobre os direitos que eu 

tenho de acesso à saúde e enriquecer meus conhecimentos sobre algumas doenças. Durante o 

projeto eu tive a oportunidade de ajudar em vários aspectos, contribui na tradução e divulgação 

de formulários que foram aplicados em grupos que têm um maior fluxo de imigrantes. Nesse 

momento complicado que estamos passando esses formulários foram aplicados na ideia de 

entender e saber melhor a necessidade dos migrantes para conseguir ajudá-los da melhor maneira 

possível. Ajudei nas traduções, ajudei no acompanhamento de casos de imigrantes que estavam 

com dificuldades linguísticas para serem atendidos em alguns centros médicos. Esse projeto me 

ajudou a sair da minha zona de conforto, me deu a possibilidade de conseguir me integrar mais 

na sociedade Brasileira, consigo expor as minhas ideias e conhecer novas pessoas. Considerando 

o fluxo migratório que o mundo está vivendo no momento acho que um projeto desse deveria 

continuar para ajudar os imigrantes no Brasil. 
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UFPR NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DOADORES DE MEDULA ÓSSEA 

Nº: 202110518 

Autor(es): Maria Luiza Ferreira Rodrigues, Suelen Camargo Zeck, Tatiane Amorim Coelho 

Orientador(es): Eni Alcantara Picchioni, Maria Da Graca Bicalho 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Mídias Sociais, Transplante De Medula Óssea, Ufpr 

 

O Transplante de Medula Óssea é realizado para retomar a função medular em doenças como 

leucemias, linfomas, mielodisplasias e doenças autoimunes. Cerca de 30% dos pacientes podem 

se beneficiar do transplante alogênico aparentado, já os demais necessitam de doadores 

voluntários cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea 

(REDOME) ou em bancos de outros países. O Brasil possui o terceiro maior banco de doadores, 

com cerca de 5 milhões e 300 mil cadastros. O projeto de extensão "UFPR na Conscientização de 

Doadores de Medula Óssea” da Universidade Federal do Paraná tem por objetivo conscientizar a 

comunidade sobre a importância de se tornar um doador de medula óssea. O projeto foi criado 

em 2000 e desde então soma diversas contribuições no tripé ensino, pesquisa e extensão. Desde 

2020, em virtude da pandemia da COVID-19, o projeto passou a atuar através de mídias sociais, 

produzindo conteúdos informativos e interativos semanais voltados à comunidade. O ambiente 

virtual propiciou uma expansão extramuros à universidade, possibilitando interação com as 5 

regiões brasileiras e a participação e publicação de trabalhos em eventos científicos. Nos últimos 

5 anos, o Paraná cadastrou mais de 98 mil doadores no REDOME. Muitos podem ter sido 

conscientizados por alunos do projeto em eventos presenciais ou remotamente pelas redes sociais. 

No âmbito virtual, mais de 1300 seguidores foram contemplados com informações científicas em 

linguagem acessível e interativa nos últimos dois anos através dos conteúdos produzidos pelos 

alunos. Além disso, o projeto foi elevado a nível nacional e proporcionou o envolvimento dos 

alunos extensionistas em eventos acadêmicos, com a produção de pôster online e publicação de 

resumos sobre captação de doadores, além de apresentação oral e publicação de trabalhos de 

revisão relacionados ao transplante. O instagram do projeto, @doe.medula.ossea, tem um alcance 

de mais de 900 contas mensais e compartilha conteúdos científicos de forma clara e simplificada 

ao público leigo. Dessa forma, a temática se aproximou do público jovem, alvo do cadastro ao 

banco de doadores. O projeto desempenha um papel primordial na disseminação do conhecimento 

de modo acessível, contribuindo com a sociedade. As atuações, tanto presencial quanto online, 

visam encorajar a solidariedade entre os indivíduos em prol daqueles que aguardam na lista de 

espera do transplante de medula óssea, de modo a realizar o cadastro consciente no banco do 

REDOME e possível doação futura. 
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LIGA ACADÊMICA DE NEUROCIÊNCIAS (LINC) 

Nº: 202110526 

Autor(es): Anderson Dillmann Groto, Andre Godoi Lima Coelho, Anna Barbara Leal 

Marcolin, Caroline Yumi Yamamoto, Erika Yumi Takahashi, Fernanda Morinigo Guevara, 

Gabriela Rezende Vieira, Gabrielle Buzin, Henrique Prati, Ingrid Nascimento Lima, Isadora 

Maria Pilati C 

Orientador(es): Wilson Gomes Junior, Alcantara Ramos De Assis Cesar 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Formação Continuada, Liga Acadêmica, Neurociência 

 

A LINC conta atualmente com um coordenador e 20 acadêmicos de medicina da UFPR campus 

Toledo, destes, oito compõem a diretoria. Dentre seus objetivos estão aproximar o estudante da 

prática médica, voltada aos atendimentos neurológicos, psicológicos e psiquiátricos, assim como 

ampliação do conhecimento teórico sobre neurociências por meio de aulas focadas em atividades 

médicas comuns ao cotidiano, pesquisa científica e temas cobrados em provas de residência 

médica no Brasil. As aulas expositivas são ministradas tanto pelo coordenador e vice-coordenador 

quanto pelos colaboradores da liga e por convidados externos. As temáticas abrangem as áreas de 

neurologia, psiquiatria e neurociências, possibilitando aprofundamento nesses conhecimentos, 

com enfoque na aplicação da prática médica. Dentre os projetos, "Retratos da pandemia" é uma 

atividade que vem sendo desenvolvida pela LINC que visa compartilhar aprendizados e 

experiências vividas durante a pandemia da COVID-19, com o objetivo de dividir uma visão 

positiva sobre esse difícil período. Além disso, os trabalhos científicos que estão sendo realizados 

pela LINC com auxílio do Professor Dr. Kleber Fernando Pereira é a construção de uma revisão 

de literatura sobre Covid-19 e o Sistema Nervoso Central, com alguns integrantes da diretoria e 

espera-se com essa revisão a publicação em revistas para auxiliar na compreensão dos aspectos 

neurológicos que podem ser causados pelo SARS-CoV-2. Ademais, mensalmente, é organizada 

uma lista dos principais eventos externos relacionados às neurociências e os ligantes ficam livres 

para escolher participar dos quais tiverem interesse. Outro projeto produzido pela LINC são os 

fluxogramas, postados quinzenalmente na rede social Instagram e escritos pelos ligantes, 

objetivando o maior aprendizado, tanto da liga, quanto da comunidade em geral, sobre diversos 

temas da neurologia, por meio de um recurso dinâmico, organizado e claro. Assim, visamos 

contribuir para a formação ética médica comprometida com a saúde mental do paciente, além do 

conhecimento multidisciplinar das neurociências, buscando sempre promover o programa 

extensionista da liga acadêmica, voltada às ações educacionais e interativas com a comunidade. 
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CURSO DE ESCRITA ACADÊMICA PROMOVIDO PELO GRUPO PET 

ODONTOLOGIA UFPR 

Nº: 202110529 

Autor(es): Lidia Maria Vitoria dos Santos, Lucas Antico Dunaiski, Paloma Olsen, Yohana 

Lourenco Dias 

Orientador(es): Cassius Carvalho Torres-Pereira 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Escrita Acadêmica, Estudantes De Odontologia, Tcc 

 

A competência da escrita acadêmica é uma habilidade que requer treinamento. Alunos de cursos 

de graduação com turmas numerosas e currículos congestionados podem ressentir-se da falta de 

prática de texto, mesmo que o Trabalho de Conclusão de Curso exija habilidades de redação 

acadêmica. Para superar as dificuldades presentes também na graduação de Odontologia, o curso 

de escrita acadêmica, idealizado pelo grupo PET Odontologia UFPR, teve como objetivo oferecer 

um roteiro de estudo e material pedagógico para que os integrantes do programa pudessem 

aperfeiçoar, de forma remota, a prática da escrita acadêmica. O curso teve duração de 2 meses, 

com sugestão de 2 horas semanais de estudo, para uma carga horária total de 4 horas de vídeos e 

10 horas de leitura. Foi elaborado na plataforma Moodle - UFPR Virtual - e dividido em módulos 

que continham vídeos previamente selecionados e organizados em playlists na plataforma do 

Youtube. O conteúdo abordou cada etapa do trabalho acadêmico, tais como, introdução, 

resultados e conclusão. Além disso, cada módulo contava com textos complementares como 

suporte aos roteiros de vídeos. As playlists também abordavam particularidades da escrita, como 

a originalidade e foram selecionados vídeos sobre plágio e mecanismos automatizados para sua 

identificação. Foram selecionados vídeos que instruíam a utilização das bases de dados, Pubmed 

e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), para auxiliar o estudante na busca por referencial teórico 

em artigos. Os gerenciadores bibliográficos, com ênfase no Mendeley, recurso facilitador na 

prática de referenciação de um texto acadêmico, também foram incluídos no curso. Os alunos 

tiveram assistência para redigir seu texto, tutoria para dar continuidade a um trabalho 

interrompido ou, se necessário, poderiam ser auxiliados na relação com seu orientador através de 

mentorias. Ao término do curso, observou-se que os participantes apresentaram melhor qualidade 

de texto, maior segurança para participar de projetos e submissões de trabalhos acadêmicos. A 

oferta do curso de escrita acadêmica cumpriu o propósito de oferecer solidez e aprimoramento no 

processo de escrita de trabalhos acadêmicos, principalmente nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso, ao mesmo tempo que serviu de experiência de prática docente aos bolsistas do grupo PET 

envolvidos em sua elaboração. 
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COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO: EM BUSCA DE UM PERFIL DE PEDESTRES 

E MOTORISTAS 

Nº: 202110532 

Autor(es): Anny Caroline Souza Silva 

Orientador(es): Alessandra Sant Anna Bianchi 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Acessibilidade E Mobilidade, Dificuldade De Locomoção, Ensino Superior 

 

No Brasil há leis, normas e regulamentações que buscam estabelecer os direitos das pessoas com 

deficiência (PCD) e com mobilidade reduzida. Entre esses direitos há o asseguramento da 

acessibilidade física nos diferentes âmbitos, destacando-se aqui o Ensino Superior. No entanto, 

esses aportes legais não se mostram suficientes, diante de uma realidade de despreparo das 

instituições, também em nível internacional, como revelam alguns trabalhos. Conforme 

apontaram estudos, é recorrente a existência de barreiras arquitetônicas nas universidades, 

impactando negativamente nas vivências das pessoas com dificuldade de locomoção que 

precisam acessá-la. Esse cenário, somado ao crescente aumento das PCD no Ensino Superior e 

do impacto da acessibilidade na saúde mental, implicou na necessidade de compreender melhor 

a Universidade Federal do Paraná quanto a essas questões, por meio da análise de dois campi 

localizados na cidade de Curitiba. Esta pesquisa objetivou comparar o campus Central com o 

campus Jardim Botânico, para verificar as condições gerais de acessibilidade e se há mudanças 

na acessibilidade em questão de infraestrutura, considerando que o primeiro é formado por 

edificações mais antigas que o segundo. Isso será feito por meio da observação das barreiras 

físicas externas aos prédios, que interfiram na mobilidade das pessoas com dificuldade de 

locomoção e que precisam acessar a instituição, sejam elas pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida (como por exemplo, idosos, gestantes e pessoas acometidas por lesões 

temporárias), estando em condição de estudante, servidor ou visitante. O instrumento conteve 

diretrizes que avaliaram a parte externa dos prédios, como a regularidade de calçadas, a guia 

rebaixada para cadeirantes, piso tátil, vaga de automóvel privado para pessoas com deficiência, 

condições de acesso ao prédio, condições da via, entre outros aspectos. Devido ao contexto 

pandêmico, este estudo encontra-se em andamento, pois a coleta de dados será realizada por meio 

de observação naturalística. Estima-se que o campus mais novo esteja mais acessível, porém, não 

contrastando significativamente com o mais antigo, estando ambos em condições urgentes de 

acessibilidade no que se refere à mobilidade. Esta pesquisa buscou não só compreender a 

realidade da instituição, mas também expor a necessidade de melhoria, para que haja uma maior 

autonomia das pessoas com dificuldade de locomoção que precisam acessar a universidade. 
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MENTORIA COMO SUPORTE INDIVIDUAL E PERSONALIZADO AOS DISCENTES 

DE ODONTOLOGIA 

Nº: 202110537 
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Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Educação Tutorial, Mentores, Orientação Pessoal E Profissional 

 

Os programas de “Mentoria Acadêmica”, ou Mentoring, no contexto universitário, são 

caracterizados por uma relação na qual um indivíduo mais experiente e reconhecido em seu 

campo de atuação - o mentor - guia e orienta um indivíduo geralmente menos experiente - o 

mentorado - rumo ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. A mentoria apresenta diferentes 

configurações tais como individual ou em grupo. Esses programas podem proporcionar ao 

estudante um espaço para formação de laços interpessoais com seus mentores e ajuda a esclarecer 

dúvidas e angústias acerca das suas escolhas profissionais. Além disso, podem melhorar o 

desempenho acadêmico e fornecer apoio psicológico, contribuindo para a diminuição da 

ansiedade, aumento da confiança e da resiliência.  O presente trabalho descreve a ação do PET 

Odontologia UFPR no desenvolvimento, entre os anos de 2017 e 2020, de quatro edições da 

atividade chamada “Mentoria: Aconselhamento individual e planejamento de carreira”, 

possibilitando ao estudante um ambiente de conversa informal com um mentor da sua área de 

interesse. As três primeiras edições do evento foram realizadas de forma presencial e contaram 

com a participação de 20 professores e 65 discentes. Com a emergência da pandemia de COVID-

19, no ano de 2020, a atividade foi adaptada para o modelo remoto, porém, mantendo o caráter 

de atenção individualizada ao estudante. Nessa edição, 20 vagas foram ofertadas, sendo 

preenchidas por alunos de diversas instituições e também por profissionais já graduados. Os 10 

professores escolhidos como mentores tiveram uma orientação prévia pelos integrantes do grupo 

PET sobre a dinâmica e objetivos esperados da atividade. Os mentores e mentorados foram 

distribuídos em pares, por ordem de inscrição, de acordo com seus horários disponíveis e puderam 

conversar por um período de até 30 minutos na plataforma Google Meet. A mensuração dos 

efeitos da atividade se deu através da devolutiva espontânea dos alunos e professores sendo a 

maior parte de reconhecimento de um efeito positivo da mentoria no enfrentamento do isolamento 

social, tanto no âmbito do desempenho acadêmico quanto no cuidado com a saúde mental. Poucas 

experiências são reportadas com atividades de atenção mais personalizada em relação ao 

planejamento individual de vida estudantil e carreira nas graduações em saúde. Atividades 

regulares de mentoria podem representar uma oportunidade de romper com um modelo 

massificado que, muitas vezes, caracteriza o ensino superior. 
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ESCOLA DE FARMÁCIA: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS À 

BASE DE FARINHA DE UVA 
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Autor(es): Carolina Rempel Mendes Francisco, Luisa Freitas de Medeiros 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Fibras, Nutraceutico, Residuo De Vinho 

 

O projeto de extensão “Escola de farmácia: apoio ao desenvolvimento de produtos à base de 

farinha de uva”, tem como objetivo agregar valor ao resíduo da produção de vinho viabilizando 

o uso desse resíduo como matéria-prima para o desenvolvimento de alimentos funcionais. Essa 

iniciativa visa ainda promover a troca de saberes e o desenvolvimento econômico de produtores 

de vinho da região de Curitiba e a complementação da formação acadêmica de alunos do Curso 

de Farmácia, além de propiciar campo de pesquisa para alunos do Programa de Pós-graduação 

em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Paraná. A farinha de uva é um resíduo da 

produção do vinho, comumente descartado e gerador de danos ambientais, porém, detentor de 

elevada concentração de antioxidantes e fibras alimentares. O projeto iniciou suas atividades no 

ano de 2020 e foi precocemente impactado pela paralisação de atividades durante o período de 

pandemia. Esta proposta extensionista articula-se a um projeto de pesquisa desenvolvido por 

alunos de iniciação científica e pós-graduandos de ciências farmacêuticas, onde a farinha de uva 

é avaliada como ingrediente alimentar funcional. Diante das limitações impostas pela pandemia, 

direcionou-se parte do trabalho para elaboração de um artigo científico, publicado em periódico 

internacional, onde se descreveu a viabilidade da farinha de uva como antioxidante e fonte de 

fibras em produtos cárneos. De forma preliminar, antes do projeto ser oficializado junto à UFPR, 

foi avaliado o desenvolvimento de produtos alimentícios utilizando-se a farinha de uva como 

ferramenta norteadora do ensino na disciplina de Tecnologia de Alimentos Dietéticos e 

Funcionais, pertencente ao Curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná. As 

experiências desta prática de ensino foram rememoradas e estão sendo padronizadas pelos alunos 

bolsistas para que sejam utilizadas junto à retomada das aulas presenciais da disciplina e 

oportunizem como produtos do projeto, ferramentas de ensino, produtos alimentícios cuja 

produção poderá ser reproduzida pela comunidade parceira e resultem em um livro de produtos à 

base de farinha de uva. 
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LIGA ACADÊMICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA: INSERÇÃO DA 

COMUNIDADE E DO ACADÊMICO NO ÂMBITO DO ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. 

Nº: 202110549 

Autor(es): Aline Moche Navarro, Erika Yumi Takahashi, Kelly de Carli Souza, Lanusa 
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Orientador(es): Kadima Nayara Teixeira 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Comunidade, Endocrinologia, Liga Acadêmica 

 

No início de 2020, com a chegada da COVID-19 no Brasil, iniciou-se uma pandemia jamais vista 

anteriormente. A partir dessa data, várias restrições foram aplicadas, como medidas de segurança, 

na área da educação. Nesse cenário, diversas modalidades de ensino necessitaram se reinventar, 

buscando meios e ferramentas para se adaptar ao novo contexto digital. Dentre as áreas que 

precisaram buscar alternativas, as ligas acadêmicas obtiveram sucesso, pois conseguiram, por 

meios digitais, dar seguimento às suas atividades, utilizando a internet como uma aliada para 

expandir o número de pessoas envolvidas e beneficiadas com o projeto. No curso de Medicina da 

Universidade Federal do Paraná, Campus Toledo, a Liga Acadêmica de Endocrinologia e 

Metabologia surgiu com o objetivo de desenvolver atividades educativas e científicas sobre o 

tema, visando aperfeiçoar o conhecimento dos discentes e promover saúde à comunidade. A 

LAEM é composta por um coordenador e doze ligantes, sendo que oito deles estão distribuídos 

nos seguintes cargos: presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, diretores de ensino, 

pesquisa, extensão e marketing. A divisão de cargos é uma forma de atribuir funções aos ligantes 

e manter a organização. Todos os cargos são distribuídos anualmente por meio de uma votação 

entre todos os ligantes. Sobre o ensino, manteve suas aulas quinzenais durante todo o período de 

restrições, por meio de aulas online com professores e telespectadores de todo o Brasil. Quanto à 

extensão, a Liga utilizou o fortalecimento das mídias sociais nesse período para levar conteúdo 

informativo, tanto para acadêmicos, como para pessoas leigas do assunto. O engajamento nas 

redes sociais foi tão grande a ponto de atingir mais de dez mil interações em um período de quase 

um ano. No mesmo período, no segmento de pesquisa, a Liga deu início a escrita do seu primeiro 

projeto, onde abordaremos a relação entre obesidade infantil e prática de exercícios físicos, por 

meio de um estudo de coorte longitudinal. Dessa forma, como mencionado, os meios digitais 

foram essenciais para o funcionamento das atividades do projeto. Por meio deles, foi possível a 

troca de conhecimentos entre profissionais e alunos de diversas regiões, e ainda serviu de 

instrumento para disseminar informações sobre a Endocrinologia e Metabologia. Tendo em vista 

esses aspectos positivos, os meios utilizados continuarão presentes para agregar às atividades 

futuras desenvolvidas pela LAEM. 
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+ INTEGRIDADE: AMBULATÓRIO DE PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL 

Nº: 202110551 

Autor(es): Alana Silveira Rocha, Paloma Olsen 

Orientador(es): Cassius Carvalho Torres-Pereira, Roberta Targa Stramandinoli Zanicotti 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Prótese Bucomaxilofacial, Reabilitação Oral, Sistema Unico De Saúde 

 

A Prótese Bucomaxilofacial (PBMF) é a especialidade odontológica que tem como objetivo a 

reabilitação anatômica, funcional e estética, por meio de substitutos aloplásticos, de regiões da 

maxila, da mandíbula e da face, ausentes ou defeituosas, causados por sequelas cirúrgicas, 

traumáticas ou evolutivas. Mutilados faciais, principalmente os acometidos por câncer,  precisam 

voltar a viver com dignidade e qualidade de vida. O projeto de extensão Reabilitar foi idealizado 

para atuar no resgate do paciente e na sua reintegração social. Desenvolvido pelo grupo PET 

Odontologia UFPR, o trabalho iniciou em fevereiro de 2020, com  a participação dos bolsistas do 

PET nos atendimentos  dentro do Centro Hospitalar  de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, 

em Curitiba. Cada bolsista atuava em um turno por semana, junto ao Serviço de Prótese Facial 

Reconstrutiva, primeiro a atuar 100% financiado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. 

Os bolsistas do PET Odontologia foram supervisionados por duas dentistas do referido serviço, 

totalizando 9 horas semanais e mais de 40 pacientes acompanhados. Além de auxiliar na 

confecção das próteses, as petianas criaram e racionalizaram o fluxo de referências e o itinerário 

terapêutico do mutilado facial. Resultante disso, o grupo colaborou com a consolidação do espaço 

de treinamento multidisciplinar na técnica e manejo do usuário do serviço e contribuiu para a 

reflexão sobre a indissociabilidade de ações curativas e de ações com lógica preventiva e de 

promoção de saúde, construindo uma ponte permanente entre a universidade e a sociedade. O 

“Projeto Reabilitar” explorou a amplitude da área de atuação do cirurgião-dentista colaborando 

para o desenvolvimento de um olhar mais zeloso e humanizado e para a integralidade de atenção 

ao paciente com mutilação facial no SUS por meio da reabilitação protética. 
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AVALIAÇÃO DAS FORMAS DE ENSINO À DISTÂNCIA UTILIZADOS, NO SETOR 

PALOTINA, DEVIDO À PANDEMIA COVID-19 

Nº: 202110558 

Autor(es): Gabriela Feder, Victoria Guereschi Kohlmann 

Orientador(es): Marilene Machado Silva 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Aulas Assíncronas, Plataforma Virtual, Tarefas Moodle 

 

O objetivo deste estudo foi saber a opinião dos alunos e professores da UFPR Palotina sobre as 

disciplinas remotas referentes a 2020-2. Foram formuladas perguntas na plataforma Formulários 

Google. A partir do formulário com perguntas baseadas no período especial do ano letivo de 

2020/2, obtivemos 100 respostas de alunos e 11 respostas dos professores. Para os alunos, foram 

feitas perguntas como: Você usou a “minha biblioteca UFPR? ” a maioria (53,6%) respondeu 

“nenhuma vez no período”; “Você consultou a ficha dois ou cronograma da disciplina?”, 95,9% 

responderam “sim”. Quanto aos recursos da UFPR virtual, as respostas foram em notas: zero (não 

aprende nada) a 5 (aprende muito). Para o recurso Fórum a maioria (35,4%) deu 3 e, 12,5% deram 

zero. Para a atividade “Questionário” a maioria dos alunos (44,4%) deu nota 4 e 3% deram a nota 

zero, com relação aos professores, a maioria (50%) deu nota 3 sobre a fixação do conteúdo por 

esse recurso. Na opinião dos alunos, para atividades “games” a maioria (32,1%) deu nota zero e 

apenas 7,1% deram 5. Para “avaliações” a maioria dos votos foi 4 (32,3%) e não houve notas 

zero. Sobre a plataforma UFPR virtual: a maioria (29,3%) respondeu que entram todos os dias na 

plataforma contando os finais de semana, 28,3% selecionaram a opção de três vezes na semana, 

27,3% responderam que entram todos os dias na plataforma sem contar os finais de semana e 

apenas 6,1% responderam que acessaram uma vez na semana. Sobre o aprendizado, obtivemos 

respostas, também, em forma de notas, onde a nota zero representou nenhum prejuízo e 5 muito 

prejudicado. A maioria (24,2%) deu nota 5 e 9,1% responderam zero. Sobre a expectativa dos 

conteúdos práticos, a maioria (26,8%) votou que não conseguiu atender as expectativas. Sobre a 

presença dos monitores: “como consideram a monitoria dada neste período?”, 25 alunos 

responderam e em sua maioria 60% responderam “boa” e 16% responderam “ruim”, sobre os 

professores, a maioria 45,5% responderam que a monitória se mostrou como ótima ajuda. Quanto 

à melhor forma de aulas quanto à sincronicidade, 58,2% dos alunos escolheram assíncrono, sendo 

que, no modo assíncrono, 90,9% preferiram vários vídeos com menor tempo a um vídeo maior 

abordando o mesmo conteúdo. Neste quesito, os professores votaram, em sua maioria (60%), 

preferir aulas síncronas, porém, nesses encontros, 63,6% dos professores votou 1 com relação à 

participação dos alunos, demonstrando pouca participação. Assim, tanto para discentes quanto 

para docentes, em sua maioria, manifestaram dificuldades na adaptação e manutenção da 

qualidade do ensino. 
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LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO - 

LACCAD -UFPR-TOLEDO 

Nº: 202110561 

Autor(es): Christyan H T Takahashi, Edson Luiz Michalkiewicz Junior, Gabriel Vinicius 

Rohden, Giovanna Dias Escarante, Guilherme Nicola Ghizzo, Izabella Maria Lopes Titon, Joao 

Carlos Pegoraro de Almeida, Juliana Dantas, Juliane Toffoli da Silva, Juliano Xavier Sant 

Orientador(es): Amanda Castelo Branco Contente 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cirurgia, Gastroenterologia, Laccad 

 

Liga Acadêmica de Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo (LACCAD) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) - Campus Toledo tem por objetivo realizar atividades e eventos 

relacionados a ensino, pesquisa e extensão, visando a capacitação teórico-prática dos 

extensionistas e uma aproximação do ambiente acadêmico com a comunidade. Desse modo, o 

objetivo central é aprofundar e consolidar os conhecimentos dos participantes sobre temas da 

gastroenterologia nos âmbitos clínico-cirúrgico e oportunizar aos ligantes a vivência da área de 

atuação da especialidade, além de realizar intervenções dentro da comunidade do município de 

Toledo, como palestras, treinamentos e capacitações para profissionais da saúde e leigos, 

aproximando o ambiente acadêmico e científico da população. O projeto é desenvolvido por meio 

de aulas quinzenais entre os discentes, docentes e professores convidados. Durante os anos de 

vigência da Liga, alguns eventos importantes foram desenvolvidos e trabalhos puderam ser 

divulgados a nível estadual e nacional, com destaque para a Jornada Oeste Paranaense do 

Aparelho Digestivo, a participação no Congresso Brasileiro de Ligas Acadêmicas de 

Gastroenterologia e a submissão de resumos para o evento da Sociedade Brasileira do Aparelho 

Digestivo (SBAD). Uma característica da Liga é também a utilização das plataformas digitais 

para divulgação de conhecimentos de uma maneira facilitada, que vem de encontro as 

necessidades de buscar alternativas e estratégias para aproximar o ensino e a pesquisa da 

comunidade. Portanto, a finalidade do projeto é conscientizar a população sobre temas 

importantes da gastroenterologia, permitir que os alunos produzam material de divulgação, 

trabalhos científicos, apresentação de casos clínicos e aprimorem a futura relação médico-

paciente dos estudantes a partir de uma imersão teórico-prática na especialidade. 
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IMPACTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA NA SAÚDE DE POPULAÇÕES 

HUMANAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS MUNICÍPIOS DE 

CURITIBA, PARANÁ E SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL. 

Nº: 202110573 

Autor(es): Amandio Steffen Neto 

Orientador(es): Alexander Welker Biondo 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Covid-19, Vulnerabilidade, Zoonose 

 

A COVID-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

potencialmente grave, e é considerada uma zoonose, que teve origem da relação humano animal. 

Pessoas em situação de rua vivem em ambientes que as expõe a diversos agravos a sua saúde 

devido a situação de vulnerabilidade. Essa população não tem condições adequadas de seguir os 

protocolos de prevenção da doença, como isolamento, higiene das mãos e troca de máscaras. Os 

recentes estudos sobre a SARS Cov2 demonstram uma crescente casuística dessa doença nesta 

população e ainda não está bem definido o papel dos animais de companhia na cadeia de 

transmissão e manutenção do vírus. Considerando esses fatores, para análise da transmissão de 

SARS-CoV-2 foram realizadas um questionário para avaliar os possíveis fatores de riscos para a 

exposição ao vírus e coletadas amostras biológicas dos participantes, swabs nasal, orofaríngeo 

(para RT-qPCR), além de sangue total (para diagnósticos diferenciais) e soro para o teste 

sorológico ELISA, para detecção de IgG e IgM. Foram  coletados 10 ml de sangue das pessoas 

em situação de rua e posteriormente no laboratório de Epidemiologia e Zoonoses da Universidade 

Federal do Paraná, foi realizado hematócrito e concentração de proteína plasmáticas total das 

amostras,  aliquotadas e devidamente identificadas em tubos tipo eppendorf para armazenamento 

correto do material biológico e posterior conversão sorológica e a titulação de anticorpos anti-

SARS-CoV-2. O exame molecular de RT-PCR foi realizado no Laboratório de Imunogenética 

Humana da UFPR. As coletas foram realizadas em parceria com as prefeituras. Em relação aos 

resultados foram 53 amostras testadas para RT-PCR em São José dos Pinhais, e todas elas tiveram 

resultado não reagente. Pode-se concluir que os resultados de RT-PCR negativos expressam que 

no momento da coleta nenhum participante estava com o vírus ativo no organismo, apesar disso 

há a necessidade de realização de exame sorológico para uma avaliação melhor e mais detalhada 

do comportamento dessa doença nessa população e é necessário também mais estudos, uma vez 

que é uma população em extrema vulnerabilidade. 
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DA AVALIAÇÃO LABORATORIAL DE EFUSÕES DE 

ANIMAIS ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO - UFPR - SETOR 

PALOTINA. 

Nº: 202110575 

Autor(es): Ana Julia Dal Curtivo Back, Gabriela Feder, Victoria Guereschi Kohlmann 

Orientador(es): Marilene Machado Silva 

Evento: EAF 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Exsudato, Líquido Cavitário, Transudato 

 

O laboratório de análises clínicas tem como função a realização de exames hematológicos e 

bioquímicos de sangue e líquidos corporais, dentre eles, a análise de líquidos cavitários, 

permitindo avaliar o caso de cada animal juntamente com anamese e exame físico, respaldando o 

diagnóstico sobre possíveis doenças. O objetivo deste trabalho foi levantar as principais alterações 

nos exames de líquidos cavitários realizados no Laboratório Clínico Veterinário do Hospital 

Veterinário (LACvet - HVP) da UFPR – Setor Palotina, no período de agosto de 2020 a agosto 

de 2021. Foram analisadas 22 amostras de líquidos cavitários de animais que frequentaram e 

foram atendidos no HVP, sendo estes classificados em pleural, pericárdico e peritoneal. As 

amostras foram coletadas e armazenadas em tubo EDTA e outro seco, e enviado para análise no 

LACvet - HVP, onde foram avaliados cor, aspecto, densidade, provas bioquímicas e citologia. Do 

total de amostras, 45% (10 amostras) eram de cães, 40% (9 amostras) de felinos e 5% (3 amostras) 

de equinos. Nos cães as principais suspeitas eram neoplasias, hepatopatias e peritonites; dentre o 

total de amostras da espécie, 60% eram líquido peritoneal e 40% pleural, onde a análise conclui 

que 3 amostras eram transudato, 4 eram transudato modificado e 3 eram exsudato, resultados 

compatíveis com as suspeitas clínicas. Já nos felinos, as principais suspeitas clínicas desta espécie 

foram a PIF e a FeLV; nas amostras apenas 22% eram de líquido peritoneal e o restante 78% eram 

de líquido pleural, onde a análise concluiu que 6 amostras eram exsudato e 3 amostras transudato 

modificado, também compatível com as referidas suspeitas. Enquanto nos equinos, a principal 

causa de indicação do exame foi a cólica equina, e 100% das amostras foram peritoneais e a 

análise conclui que dois eram transudato modificado e um exsudato, também compatível com a 

as causas de cólica. Com a realização deste levantamento foi possível verificar a importância da 

avaliação laboratorial de líquidos cavitários como grande aliada ao diagnóstico, e fundamental 

para o direcionamento terapêutico de forma mais precisa. 
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TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E SOBERANIA 

ALIMENTAR - TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS AGROECOLÓGICAS 

NO LITO 

Nº: 202110581 

Autor(es): Fatima Abgail Oliveira de Freitas 

Orientador(es): Paulo Rogerio Lopes 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Agroecologia, Pandemia Por Covid-19, Saúde Pública 

 

O Plano de Trabalho “Tecnologias Sociais para a Promoção da Saúde em tempos de pandemia” 

teve como intenção produzir e promover a doação de máscaras para as comunidades em 

fragilidade social da periferia de Matinhos. O objetivo do presente resumo é socializar as 

atividades de elaboração e doação de máscaras para proteção individual. O projeto de Tecnologias 

Sociais iniciou a produção de máscaras com tecidos reutilizáveis, em material de algodão lavável, 

as máscaras foram confeccionadas seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Com uma antiga máquina de costura de pedal (modificada para utilização de motor 

elétrico), pertencente à avó paterna de uma das bolsistas do projeto, iniciou-se a maratona de 

confecção de máscaras de tecido, em março de 2020. Sabe-se que juntamente com o isolamento 

social o uso contínuo de máscaras se constituiu nas principais estratégias de proteção ao contágio 

do novo coronavírus. Para a confecção de uma grande quantidade de máscaras foram efetuadas 

diversas pesquisas de modelos e moldes, que, posteriormente, foram sendo desenvolvidas, 

testadas, e entregues através de abordagens diretas, para integrantes e voluntários dos programas 

locais, ONGS, aos servidores da UFPR Litoral, junto a doação de Cestas Agroecológicas. Além 

das 580 máscaras produzidas e doadas aos moradores de Matinhos e à comunidade acadêmica, o 

projeto confeccionou 450 máscaras para doação às 90 famílias das Aldeias indígenas: Aldeia 

Karai Haxá, situada no município de Antonina, Aldeia Cerco Grande /Guaraqueçaba, Aldeias 

Guaviraty e Sambaqui/Pontal do Paraná, aldeias Tekoa Takuaty e Pindoty, de Paranaguá e Ilha 

da Cotinga, Aldeia Araça’i/Piraquara, essas citadas da etnia Guarani, e Aldeia Tupã Nhe 

Kretã/Morretes, das etnias Guarani, Kaingang e Xokleng do Litoral do Paraná, juntamente com o 

Grupo de pesquisa da Professora Ângela Massumi Katuta, que também doaram os tecidos 

utilizados na confecção das máscaras. Durante o projeto foram confeccionados “folders” e 

divulgados entre a comunidade acadêmica e redes sociais. O empenho coletivo do projeto 

proporcionou aprendizados que ultrapassam os aspectos técnicos, práticos e metodológicos, 

possibilitando a construção de conceitos e ações de solidariedade, empatia, afeto e humanização 

aos participantes. 
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ELABORAÇÃO DE UM GUIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DE GESTANTES 

IMIGRANTES DO HAITI TRADUZIDO PARA O FRANCÊS 

Nº: 202110592 

Autor(es): Amanda Alencar dos Anjos, Amanda Nardi Zanluchi, Daiane de Souza, Danyelle 

Cristina Diosti, Felipe Dalloglio Furlan, Giovanna Dias Escarante, Juliana Yukari Oshiro, 

Rachel Yukie Toyama, Sadana Hillary Dal Negro, Victoria Castello Branco Iwakami de Mattos 

Orientador(es): Patricia Leen Kosako Cerutti 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Gestação, Haitianas, Imigrantes 

 

A partir do ano de 2010, o Brasil tornou-se destino de um expressivo número de imigrantes 

haitianos em busca de melhores condições de vida, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste. Nesse 

sentido, destaca-se o município de Toledo, localizado no Oeste do Paraná, em que uma parte dessa 

população se fixou atraída por empregos no setor frigorífico. Com isso, os imigrantes passaram a 

ser assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas a dificuldade de comunicação vem se 

mostrando uma barreira para a saúde plena dessa população, visto que as línguas faladas no Haiti 

são a Língua Crioulê e o Francês. Essa dificuldade de comunicação ficou evidente principalmente 

no que diz respeito à assistência pré-natal às gestantes haitianas. Alguns estudantes da UFPR - 

Câmpus Toledo, ao notarem esse fato durante um estágio na Unidade Básica de Saúde Vila 

Paulista, com a Dra. Patricia Leen Kosako Cerutti, docente da UFPR, se mobilizaram para criar 

o projeto Haiti Mais, o qual tem os objetivos de elaboração de um guia de atenção primária à 

saúde para gestantes imigrantes do Haiti traduzido para o francês; aprimoração e sedimentação 

dos conhecimentos dos alunos extensionistas sobre temas da Ginecologia e Obstetrícia, além da 

realização de atividades de promoção à saúde da comunidade haitiana local. Para tanto, o projeto 

contou com a parceria de voluntários e extensionistas para síntese e tradução de Guias de Atenção 

Primária à Saúde e busca o apoio da Secretaria de Saúde de Toledo para sua impressão. Além 

disso, as redes sociais foram usadas como meios para divulgação de vídeos feitos pelos 

extensionistas com legenda para o francês, abordando diversos temas como a importância do pré-

natal, aleitamento materno, consultas de pré-natal e direitos dos imigrantes haitianos. Esses vídeos 

foram bem recebidos pelas Unidades de Saúde e pelas gestantes haitianas. Ademais, o projeto 

traduziu outros materiais a pedido de enfermeiras do município, com orientações sobre coleta de 

urina e diabetes gestacional. No momento, o projeto encontra-se em fase de tradução para o 

francês e crioulê das cartilhas de saúde para a gestante haitiana, que consistem em orientações 

gerais de planejamento familiar, pré-natal, parto, amamentação, cuidados com o bebê, orientações 

alimentares além da caderneta da gestante, com base na linha Guia da Gestante, já usada em todo 

o Paraná. Com isso, espera-se que até o final de 2021 as cartilhas já estejam traduzidas e sendo 

entregues nas Unidades Básicas de Saúde do município e a todas as gestantes haitianas residentes 

em Toledo-PR. 
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PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS EM DISCENTES DOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE DA UFPR_FASE 2 

Nº: 202110597 

Autor(es): Ana Carolina de Oliveira Landuche, Camila Moraes E Bueno, Carolina Rempel 

Mendes Francisco, Emanueli Cristini Souza da Costa, Francine Gavloski, Gabriella Reis, Julia 

Fernanda Costa Kozow, Leticia Mara de Oliveira Horwat, Luciane Lachouski, Maria Eduarda 

Orientador(es): Eliana Remor Teixeira, Giovana Daniela Pecharki Vianna, Karin Regina 

Luhm, Laura Christina Macedo, Rafael Gomes Ditterich, Solena Ziemer Kusma Fidalski, Yanna 

Dantas Rattmann 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Doenças Imunopreveníveis, Estudantes Da Área De Saúde, Vacinação 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde a vacinação é uma das intervenções mais custo/efetivas 

e seguras para a prevenção e controle de doenças. Devido a seu contato com pacientes ou material 

infectante, os profissionais de saúde, têm maior risco de adquirir doenças imunopreveníveis e de 

possível transmissão destas doenças a pacientes, outros profissionais e familiares. Estudantes de 

cursos de graduação da área da saúde, desenvolvem grande parte de suas atividades de formação 

em situações semelhantes à prática profissional. Contudo, a falta de experiência em 

procedimentos utilizados na rotina clínica e cirúrgica, o menor conhecimento e não utilização de 

medidas universais de biossegurança e a ansiedade por assimilar novos aprendizados pode tornar 

este grupo mais vulnerável do que outros profissionais de saúde. O atual projeto é uma 

continuidade de projeto de extensão já desenvolvido no período de 2016 a 2020 e tem por objetivo 

incentivar e orientar os alunos dos cursos de graduação relacionados à área de saúde da UFPR 

para a realização das vacinas indicadas pelo calendário vacinal do Ministério da Saúde (MS) para 

profissionais de saúde. As atividades do projeto incluem: i) solicitação das carteiras de vacinas, 

em parcerias com as coordenações dos cursos; II) realização de palestras sobre a importância da 

vacinação para estudantes da área de saúde; III) avaliação da carteira de vacinas com registro das 

informações em planilha; IV) orientação por meio eletrônico das vacinas e procedimentos 

indicados para os alunos, além de orientar os locais e fluxos necessários para a atualização do 

esquema. V) participação em ações da UFPR e do Hospital de Clínicas da UFPR para vacinação 

de alunos. Na primeira fase do projeto entre o segundo semestre de 2016 até o final de 2019 foram 

sensibilizados em palestras mais de 2000 alunos e foram avaliadas carteiras e orientados em torno 

de 1200 alunos dos cursos de: biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia medicina, 

nutrição, odontologia e terapia ocupacional. Dos alunos com carteira avaliada apenas 30% 

estavam com esquema completo de acordo com as recomendações do MS, Em julho de 2021 

iniciou a segunda fase do projeto: novos bolsistas e voluntários foram selecionados e capacitados 

e as atividades para contato com os alunos estão sendo desenvolvida através de contato por e-mail 

fornecido pelas coordenações de curso. A baixa completude do esquema vacinal observada na 

primeira fase e a situação atual da COVID-19 com indicação prioritária de vacina para indivíduos 

da área de saúde reforçam a importância do projeto. 
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O hipotireoidismo é uma afecção endócrina causada por produção ou secreção ineficiente de 

hormônios tireoidianos, que influenciam as funções de quase todos os sistemas orgânicos, com 

manifestações clínicas como ganho de peso, intolerância ao exercício, entre outros. O presente 

trabalho tem como objetivo relatar as alterações laboratoriais de hipotireoidismo em cão, pois é 

afecção endócrina comum na espécie. O animal da raça Akita, fêmea (30 kg), com 5 anos e 9 

meses, castrada, foi atendido no Hospital Veterinário da UFPR – Setor Palotina. Nos exames 

laboratoriais, apresentou colesterol (975 mg/dL), glicose 116 mg/dL), triglicerídeos (761mg/dL) 

e proteínas totais (9,76 g/dL) acima da referência para a espécie. Os achados laboratoriais mais 

comuns são a hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, que estão relacionados à redução 

metabólica da degradação e excreção biliar do colesterol e dos triglicerídeos. Essa redução da 

atividade metabólica também é responsável pela queda na capacidade do fígado em converter 

colesterol em ácidos biliares, sendo essas alterações no fígado causadoras de lipidose hepática e 

colestase, podendo aumentar os níveis de ALT e FA. Em 30% dos cães diagnosticados ocorre 

anemia arregenerativa, frequentemente a contagem de leucócitos encontra-se normal e as 

plaquetas apresentam-se normais ou aumentadas. Embora não tenha sido detectado anemia e 

alterações nas enzimas hepáticas do paciente. O teste de T4 livre (tiroxina) é um teste de triagem 

com alta sensibilidade, e mensura a porção metabolicamente ativa do nível de T4 total. Animais 

com hipotireoidismo possuem níveis baixos de T4 livre, assim como nesse caso, onde obteve 

resultado abaixo da faixa de normalidade (0,34 ng/dL). Outro teste a ser realizado é o de TSH, 

sendo este confirmatório. Em animais hipotireoideos espera-se que o nível alto de TSH, como 

ocorreu neste animal (1,38 ng/mL). Iniciou-se o tratamento com Levotiroxina Sódica (400mcg, 

BID). O paciente retornou após dois meses de tratamento, os exames foram repetidos e foi 

observado colesterol (194 mg/dL), triglicerídeos (106 mg/dL), TSH (0,26 ng/mL) e T4 livre (1,74 

ng/dL) dentro da referência para a espécie mostrando, assim, a efetividade do tratamento 

recomendado. Apenas o cálcio (11,5 mg/dL) encontrava-se acima da referência para a espécie, 

sendo a hipercalcemia moderada comum em casos de hipotireoidismo congênito. Com o 

diagnóstico correto e com o tratamento adequado, as manifestações clínicas e as anormalidades 

laboratoriais são reversíveis, tornando o hipotireoidismo primário uma afecção endócrina com 

bom prognóstico. 
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As ligas acadêmicas são organizações primordialmente estudantis que propiciam ao discente a 

autonomia em organizar atividades formativas em prol da comunidade e vivenciar experiências 

práticas em sua área de estudo. Para tanto, o funcionamento desta  organização é dependente do 

planejamento ativo dos discentes que compõem a diretoria acadêmica. Este trabalho tem como 

objetivo relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem na gestão de uma liga acadêmica. 

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicas de enfermagem membros de uma liga 

acadêmica de uma universidade federal do sul do Brasil, durante os meses de novembro de 2020 

a agosto de 2021. A diretoria da LAENFE é composta por seis membros, orientados por duas 

professoras coordenadoras. Dentre os cargos constituintes, a presidência, vice-presidência e de 

secretária são os principais eixos para a elaboração e planejamento das atividades, e contam com 

o suporte de diretores acadêmicos. As atribuições dos cargos citados anteriormente foi 

regulamenta por meio do estatuto da liga, resumidamente a saber: presidente - planejar, coordenar 

e prover meios para a execução das atividades, , delegar as atribuições dos outros membros da 

liga, organizar as aulas mensais, elaborar editais e dispor dos trâmites burocráticos em parceria 

com as professoras coordenadoras; Vice-presidente-  proporcionar suporte à presidente e auxiliar 

na coordenação dos outros membros da liga; Secretária: conduzir as redes sociais da organização, 

coordenar as atividades dos ligantes e propor ações de divulgação das atividades da liga; Diretoras 

acadêmicas: fomentar produções extensionistas e de pesquisa, articular ações extensionistas com 

outros profissionais e apoiar as ações planejadas. Uma vez distribuídas as atribuições, estas 

permitiram a realização de dois eventos científicos, dois artigos, dois capítulos de livro, três 

resumos apresentados em eventos, oito aulas teóricas e a manutenção de uma rede social com 341 

seguidores com posts semanais sobre as temáticas abordadas na liga. Conclui-se que a inserção 

dos discentes nos cargos de diretoria das ligas acadêmicas enseja o desenvolvimento das 

competências gerenciais e da organização. Atuar no planejamento e na condução das atividades 

em conjunto com o corpo de discentes envolvidos incitam o trabalho em equipe e proporcionam 

experiências interprofissionais e interdisciplinares entre as disponibilidades da liga. Além disso, 

a execução das atividades à luz do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão proporcionam uma formação integral ao futuro enfermeiro. 
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Dentre os diversos fatores que podem ser associados por pacientes à qualidade de atendimento 

hospitalar, o tempo de espera pode ser considerado um dos principais, portanto, ao tratar-se de 

atendimento ao público em instituições de saúde, principalmente aquelas que apresentam um 

grande fluxo de pacientes, observa-se a necessidade de atualizar ou implantar um sistema de 

gerenciamento de filas através de soluções tecnológicas para suprir a demanda do atendimento. 

Considerando um sistema simples com uma entrada, um processo e uma saída, as filas são uma 

consequência da situação em que o fluxo de saída é menor do que o fluxo de entrada. Desta forma, 

o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema para a gestão de filas 

em hospitais, direcionando sua aplicabilidade ao Complexo do Hospital de Clinicas da 

Universidade Federal do Paraná. O sistema tem como objetivo reduzir o tempo de espera nas filas 

por meio do agendamento online de exames laboratoriais. Os métodos adotados para atingir esse 

objetivo baseiam-se na distribuição do fluxo de pacientes durante os períodos de funcionamento 

do hospital e a automatização de processos através do dispositivo IoT. O desenvolvimento de uma 

interface simples entre o usuário e o sistema, algoritmos estratégicos capazes de classificar cada 

paciente de acordo com a prioridade a que tem direito e a automatização de parte do sistema 

antigo relacionado a distribuição de senhas, alterando-o para um sistema de fila eletrônica com 

dados do agendamento inseridos em um QR code, são o principal escopo desse projeto. O presente 

trabalho apresenta o sistema de gestão de filas e dispositivo eletrônico construídos e validados 

através de simulações, demonstrando o funcionamento do cadastro de pacientes, agendamento de 

exames, atuação do dispositivo IoT, e atualização da fila dinâmica de acordo com as regras 

definidas no projeto, e sendo assim, trata-se de uma proposta com potencial de ser adotado em 

hospitais e serviços correlatos. 
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Quando avaliamos o contexto histórico, no qual a profissão farmacêutica está inserida no Brasil, 

é notória a diferença do seu impacto na vida da população em geral no decorrer dos anos. Desde 

o início da produção em massa de medicamentos, ela passou por diversas mudanças de visão 

frente à população, sendo a mais significativa delas a introdução do conceito de drugstores. Tal 

conceito acabou por qualificar o farmacêutico apenas como, pejorativamente, ‘o profissional das 

caixinhas’ assim havendo uma marginalização da profissão. A partir da década de 70, houve o 

surgimento do conceito do profissional farmacêutico como  um importante aliado  para melhorar 

as condições de saúde da população em geral, através da farmácia clínica. Dentro desse contexto, 

a startup “Pra você, Guria”, do programa Iniciativa Startup Experience da UFPR, está 

desenvolvendo um serviço de atendimento farmacêutico focado na saúde da mulher a partir da 

educação em saúde e dispensação farmacêutica com foco nesta área em crescimento. A Farmácia 

Clínica pode ser definida como uma área da farmácia que é voltada à ciência e prática do uso 

racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, otimizando a 

farmacoterapia, promovendo saúde e bem-estar, além de  prevenir doenças através de orientações, 

por meio de consultas. Tal ação pode ser facilmente confundida com a atuação do profissional 

médico, porém a diferenciação se dá na execução e objetivo das consultas. Os médicos têm como 

principal ação o diagnóstico da doença, ação a qual o farmacêutico não está apto, atuando 

portanto, principalmente no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes. O mercado da 

farmácia clínica no Brasil, nos últimos anos, vem sendo altamente favorecido por conta da 

implantação e implementação de ações preconizadas pelo SUS e a reestruturação das diretrizes 

curriculares dos cursos da área de saúde. Sendo assim podemos afirmar que tais ações levam a 

um favorecimento desse mercado, que acaba por ter um grande potencial de crescimento por ser 

novidade e também dada às tendências mundiais. Além delas, podemos citar também o impacto 

profissional causado pelos gastos com saúde, pois diversos estudos apontam que a atuação de 

farmacêuticos clínicos favorece expressivamente na diminuição desses gastos. Isto implica que, 

o profissional acaba podendo ser inserido no centro de parcerias com planos de saúde para a 

adesão de consultas conveniadas ou em redes de farmácias para atendimentos completos. 
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O projeto de extensão Luto e Prevenção do Suicídio, organizado em 2018, atende a comunidade 

interna e externa à UFPR, envolvendo estudantes e servidores técnicos e docentes dos diferentes 

setores e campi, na perspectiva de estabelecer diálogos sobre estes temas nos diversos espaços da 

UFPR. Tem como objetivo realizar ações educativas, formativas, acolhimento e psicoterapia, 

desenvolvendo pesquisas e novas aprendizagens sobre os sofrimentos derivados do luto e dos 

comportamentos suicidas. Em 2020, ofertamos cursos e eventos organizados por estudantes do 

curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, graduandos e pós-graduandos de Psicologia. 

Em função da pandemia do SARS Cov2, as ações extensionistas acontecem nas plataformas e 

aplicativos como: Zoom, Google Meet, Instagram, Youtube, Facebook e Rede Nacional de Ensino 

e Pesquisa (RNP), por onde ofertam-se lives  oficinas ,  postagens midiáticas sobre a prevenção 

do suicídio e acolhimento de pessoas em sofrimento emocional. Neste período estabeleceu-se 

parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa para qualificação dos líderes que realizam ações de 

prevenção do suicídio e atendimento dos enlutados. Em 2020 foi realizado o “V Seminário de 

Prevenção do Suicídio UFPR”, transmitido pelo YouTube,  com  participação de 8 mil 

espectadores de diferentes cidades do Paraná e de outros estados. Em 2021, o “VI Seminário de 

Prevenção do Suicídio da UFPR”, tem como eixo orientador o tema “Suicídio e Invisibilidades", 

abordando a posvenção e as estratégias de acolhimento dos sobreviventes, articulando reflexões 

e experiencias de cuidados a grupos vulneráveis, entre ele universitários e idosos.  Ainda em 2021, 

de forma remota, realizamos encontros formativos semanais com estudantes e egressos da UFPR 

e de outras universidades, ampliando as discussões que envolvem a vivência do luto e o 

sofrimento emocional decorrente do afastamento físico imposto pela pandemia. Também 

organizamos, na Semana de Enfermagem do Hospital de Clínicas, a entrega de mudas de flores à 

equipe de saúde, com o objetivo de celebrar a vida dos profissionais que se encontram na linha 

de frente da Covid-19 e que em muitos casos, vivenciam o luto ou convivem com ideações 

suicidas por perderem companheiros de equipe para a pandemia. Temos observado que os 

resultados obtidos no projeto   vêm impactando a formação acadêmica dos estudantes 

participantes, incluindo essa temática nas ações formativas e de pesquisa dos seus cursos de 

origem, além de articulação de parcerias com demais projetos que possuem interface com a 

temática luto e prevenção do suicídio. 
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O luto demanda atuação para o alívio de seu sofrimento e sintomas associados. Socialmente, tem 

sido visto cada vez mais como patológico e há uma maior restrição para a expressão de suas 

vivências. O projeto se constitui como uma pesquisa-ação, com o objetivo de promoção da saúde 

mental por meio do suporte entre pares, possibilitando a ressignificação da experiência do luto, 

minimizando os problemas a ele associados. Em 2020 e 2021, com a pandemia e o aumento da 

demanda, ofereceu suporte emocional on-line a enlutados, sustentado nos Primeiros Cuidados 

Psicológicos. Ao longo desse processo foram também coletados dados de pesquisa sobre a 

experiência de luto na covid-19. A pesquisa foi aprovada em comitê de ética e está em fase de 

análise de dados. De outubro/2020 a julho/2021, foram realizados 10 grupos de acolhimento a 

enlutados, atingindo cerca de cem pessoas. As atividades interventivas apresentaram, portanto, 

além de complementação na formação dos alunos, a produção de conhecimento sobre o 

enlutamento na pandemia e a oportunidade para pessoas enlutadas expressarem e ressignificarem 

seu sofrimento, evitando assim, possíveis complicações ou patologização. Além dos grupos, 

elaboramos em parceria com discentes da disciplina optativa “Psicologia da Morte”, três cartilhas 

de suporte ao luto: Como ajudar alguém em luto, Mitos sobre luto e Luto e profissionais da saúde. 

Essa última, também em conjunto com o Instituto Federal do Paraná. Em parceria com o projeto 

Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH), redigimos material informativo sobre 

o luto na pandemia, traduzido para seis línguas para acessibilidade do público migrante. Junto ao 

projeto MOVE foram produzidas mais quatro cartilhas sobre saúde mental, luto e migrações. Com 

o objetivo de nos aproximarmos da comunidade externa, de divulgação do trabalho e de 

implementação de uma ação de educação para a morte, abrimos conta no Instagram e no Facebook 

contando hoje com mais de 1300 seguidores somados nas duas redes. Diante das dificuldades 

impostas pela pandemia, consideramos que o projeto conseguiu se adaptar e, ainda, desenvolver 

atividades de impacto no público geral com vistas à educação para a morte e a promoção da saúde 

mental. 
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O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde (NEPES) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) foi criado durante a pandemia de COVID-19 por professores de diferentes áreas do 

conhecimento. O objetivo do NEPES é desenvolver tecnologias voltadas para a vigilância em 

saúde e articular ensino, pesquisa e extensão. O objetivo deste trabalho é relatar a realização do 

telemonitoramento de casos confirmados e/ou suspeitos de COVID-19 e, as ações de educação 

em saúde a partir das mídias sociais. Em parceria do Laboratório de Imunogenética e 

Histocompatibilidade da UFPR são realizados contatos com servidores, terceirizados e alunos que 

positivaram para a Covid-19. Os casos detectados são distribuídos entre os integrantes para 

estabelecer contato, através de ligação telefônica ou email. Durante o telemonitoramento é 

realizada uma entrevista para saber o quadro clínico da pessoa e orientar suas dúvidas, em 

destaque, para a necessidade de manter o isolamento social. Além das orientações em relação à 

doença, o público alvo é esclarecido sobre novas variantes, vacinas e muitas vezes, acolhido com 

palavras de conforto. Todas as informações repassadas são baseadas em evidências científicas, 

sendo utilizados os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, do Estado do Paraná 

e da Organização Mundial da Saúde. De novembro de 2020 a agosto de 2021 já foram atendidas 

mais de 600 pessoas. Quinzenalmente o grupo se reúne para atualizações acerca da doença e 

formas de prevenção e, a partir das reuniões são gerados conteúdos para as mídias sociais. O 

NEPES no Instagram já conta com mais de 750 seguidores e 75 curtidas no Facebook. Os alunos 

que realizam o telemonitoramento tem a possibilidade de conhecer alunos de outros cursos da 

área da saúde (Enfermagem, Medicina, Biomedicina e Farmácia), realizando o exercício do 

trabalho interprofissional.   O projeto tem sido bem recebido pela comunidade assistida. Mesmo 

com poucos meses de contato com o público, já foi possível observar o alcance e a necessidade 

do acesso fácil, rápido e simples a informações seguras e de atenção à saúde. As atividades 

realizadas além de contribuir para a qualidade do ensino ao estimular a interprofissionalidade e 

preparar os alunos da área da saúde com raciocínio clínico e epidemiológico, capazes de atender 

e contribuir às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), a comunidade da UFPR se beneficia 

com o acesso a divulgação de informações de saúde nas redes sociais, atendimento seguro e 

baseado em evidências 
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O corpo humano é um complexo de sistemas interdependentes com características únicas que 

permitem toda a funcionalidade e capacidade do ser humano. Os sistemas que o compõe atuam 

em conjunto para realizar funções diversas de modo indissociável. Assim, a compreensão da 

complexidade do corpo humano é árdua, sobretudo quando há processos patológicos e as 

inúmeras influências do meio que o envolve. Pormenorizar essas diversas temáticas apresentando 

de modo simples ao público reflete um dever social dos projetos de extensão na propagação do 

conhecimento científico e informação. Nesse sentido, o objetivo desse projeto foi realizar um 

conjunto de ações educativas, sociais e científicas sobre a Anatomia Clínica para diferentes 

segmentos da sociedade.  Utilizou-se de métodos de busca científica em bases de dados como 

Google Scholar, Periódicos CAPES e PubMed, além de sites governamentais e entidades 

internacionais a fim de elaborar folder, vídeo, infográficos, textos, integração de arte e educação 

e mini-palestras, concatenando os sistemas do corpo humano aos comprometimentos patológicos 

que atingem a população, bem como os efeitos da infecção por COVID-19 nos diferentes órgãos. 

Assim, foram feitas publicações no Instagram e Facebook vinculado ao projeto de extensão sobre 

a conscientização do câncer colorretal e descarte adequado de medicamentos. Além disso, foi 

disponibilizada vídeo aula de capacitação aos integrantes sobre gerenciador de referência 

Mendeley na plataforma YouTube. Foi publicado boletim informativo sobre “Bebidas alcóolicas 

e COVID-19” pela agência Escola de Comunicação Pública UFPR/ Radio UniFM, junto com 

produções de outros extensionistas versando sobre temas como lavagem e descarte adequado de 

máscaras; higiene das mãos; amamentação; vacina e tabagismo. Considerando que, as atividades 

da extensão ao longo do período foram respaldadas na indissociabilidade do ensino, pesquisa, 

extensão, e com princípios da pesquisa-ação e conjugação de interdisciplinaridade e intercâmbio 

de conhecimentos dos extensionistas de diferentes cursos de graduação, a extensão promoveu 

interação entre os membros e a comunidade por meio do repasse de informações do corpo 

humano, saúde, curiosidades, contribuindo na quebra de mitos e popularização do conhecimento 

científico. Ademais, encontra-se em elaboração um acervo de vídeos sobre as consequências do 

COVID-19 nos diversos órgãos a ser apresentado no evento intitulado “24 horas – O Corpo 

Desvendado Frente à pandemia de COVID-19” via plataforma Moodle UFPR. 
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A Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia é um projeto de extensão fundado em 20 de 

janeiro de 2017 com o intuito de ser um local para estudo, ensino, pesquisa e extensão sobre temas 

relacionados à cirurgia e traumatologia. A liga buscou aprofundar conhecimentos e despertar em 

seus membros interesse pelos assuntos pertinentes à liga, tendo como objetivo principal o 

desenvolvimento de atividades educativas na área de Cirurgia e Traumatologia, visando 

articulação de conhecimentos, competências, habilidades e atitudes, em três grandes áreas: 

Atenção à Saúde; Gestão da Saúde; e Educação em Saúde. Foi composta por 20 acadêmicos do 

curso de medicina da UFPR campus Toledo, dentre os quais 6 fazem parte da diretoria do projeto. 

O projeto se desenvolveu através de aulas e reuniões quinzenais, ministradas por médicos 

cirurgiões, e contou com a participação dos discentes participantes da liga, bem como outros 

acadêmicos de medicina, e docentes.  Além das aulas, durante o ano de 2020 a liga manteve as 

atividades possíveis de serem realizadas apesar da restrições impostas pela pandemia. Dessa 

forma, intensificou-se a participação em congressos por parte dos ligantes, sendo que em alguns 

desses eventos a liga teve participação ativa no envio trabalhos para publicação e apresentação. 

Outros eventos como simpósios, aulas abertas e palestras tiveram participação direta ou 

indiretamente dos participantes da liga. Iniciou-se também a produção de um livro sobre Aspectos 

Básicos que envolvem atendimento ao Trauma e Técnicas cirúrgicas, a organização de cursos de 

férias para os participantes em um Hospital de trauma de Curitiba, bem como a atualização 

constante das redes sociais, com postagens periódicas sobre traumatologia e cirurgia. 

Considerando as atividades relatadas, ressalta-se a importância dos projetos de extensão para a 

comunidade em geral, assim como para os acadêmicos. Através do projeto, muitas oportunidades 

foram oferecidas, possibilitando uma melhora do currículo do estudante, um íntimo contato com 

as especialidades e subespecialidades da cirurgia e traumatologia bem como com profissionais da 

área. 
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DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE O CORPO HUMANO A 

PARTIR DO LEVANTAMENTO DE COMPROMETIMENTOS PATOLÓGICOS QUE 
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O corpo humano é uma unidade extremamente complexa que funciona por meio de conexões 

intrínsecas entre os variados sistemas que o compõe. Essa complexidade persiste quando o 

assunto tange as patologias. Nesse sentido, a extensão, que tem por objetivo estabelecer uma 

conexão entre a Universidade e a sociedade visando a transmissão do conhecimento adquirido, é 

desenvolvida com o intuito de sanar dúvidas, esclarecer a sua complexidade funcional e instigar 

a curiosidade sobre o corpo humano. Para tanto, traz-se o conteúdo de forma simples e com uma 

linguagem acessível, buscando, sempre, atingir o maior número de pessoas. Sendo assim, a 

temática é abordada e transmitida por meio da elaboração de folderes, vídeos, infográficos e textos 

acerca dos diversos temas da área da saúde, bem como é proposto a integração de arte com a 

educação através de minipalestras correlacionando Anatomia Clínica com as repercussões da 

infecção do SARS-CoV- 2, o novo coronavírus, em diferentes órgãos do corpo humano. Para a 

confecção desses materiais foram utilizados métodos de busca científica em bases de dados como 

Google Scholar, Periódicos CAPES e PubMed, além de sites governamentais e entidades 

internacionais. Assim, foram feitas publicações no Instagram e Facebook vinculado ao projeto de 

extensão sobre a COVID-19 versus Sistema Nervoso, a lavagem correta das máscaras de tecido 

e, também, o descarte correto das máscaras descartáveis, conscientização sobre o câncer de mama, 

doença de Alzheimer e sobre a doação de sangue. Além disso, foi divulgado boletim informativo 

pela agência Escola de Comunicação Pública UFPR/ Rádio UniFM sobre a lavagem e descarte 

adequado de máscaras. Considerando o momento atual de pandemia e a necessidade de 

isolamento social, as ações extensionistas foram executadas por meio das mídias sociais ao 

público de interesse divulgando informações instigantes sobre o corpo humano e as doenças 

contemporâneas que o acomete com uma abordagem anatomofisiopatológica. 
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A Fisiologia Médica I e Biofísica é uma disciplina obrigatória ofertada para o Curso de Medicina, 

sendo constituída de três unidades. A primeira unidade aborda aspectos gerais da Fisiologia e da 

Biofísica. A segunda unidade aborda os aspectos fisiológicos e biofísicos do sistema 

cardiovascular e a terceira unidade aborda a fisiologia e a biofísica do sistema respiratório. A 

disciplina é oferta para cerca de 100 alunos semestralmente, possuindo uma carga horária total 

para o estudante de 160h. Neste período de pandemia o papel do monitor se reveste de particular 

importância pois muitos conteúdos tiveram de ser abordados de forma assíncrona devido às 

medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19 no País. Para que os monitores pudessem 

realizar com excelência seu papel, eles receberam orientação e acompanhamento pelos 

professores dos conteúdos que foram abordados de forma assíncrona. Os monitores criaram 

vídeos demostrando os conteúdos de aulas práticas que eram ministradas de forma presencial. Na 

primeira unidade de fisiologia geral e biofísica os monitores participaram na resolução de 

exercícios que envolviam aspectos quantitativos do transporte através de membranas, resolução 

de exercícios de bioeleletrogênese, simulações de biofísica da contração muscular e realizaram 

vídeoconferências para esclarecimentos das dúvidas relacionadas com os conteúdos da primeira 

unidade. Na segunda unidade de fisiologia e biofísica do sistema circulatório os monitores 

gravaram vídeos como por exemplo: Como utilizar os instrumentos (estetoscópio e 

esfigmomanômetro) para fazer a aferição da pressão arterial do paciente. Também gravaram vídeo 

demostrando os focos de ausculta cardíaca. Ainda foram realizados encontros semanais para sanar 

as dúvidas dos conteúdos abordados pelos professores nas aulas síncronas, bem como auxiliaram 

os estudantes na resolução de exercícios e casos clínicos. Na terceira unidade de sistema 

respiratório os monitores solucionaram junto aos colegas a interpretação de espirometria e testes 

de função pulmonar. Além dessas atividades os monitores auxiliaram os colegas a selecionarem 

vídeos, trabalhos originais publicados em revistas especializadas e artigos atualizados 

relacionando os conteúdos abordados na disciplina com a Covid-19, demostrando assim a 

importância dos conteúdos ministrados na disciplina e fazendo o elo com a futura aplicabilidade 

na prática médica. Portanto, os monitores vivenciaram uma profícua experiência didático-

pedagógica contribuindo sensivelmente para o desempenho dos estudantes que cursaram a 

disciplina. 
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As doenças hepáticas estão comumente relacionadas ao consumo de álcool e às disfunções 

metabólicas, que predispõem o fígado a desenvolver doença hepática alcóolica e não alcoólica 

(MALFD). A esteatose hepática, principal manifestação no fígado nestas doenças, possui como 

causas patogênicas a hipertensão arterial, diabetes melito tipo 2, obesidade e alcoolismo. Não 

obstante, estes representam fatores de risco à gravidade da COVID-19. À vista disso, o estudo 

teve como objetivos: analisar resultados de pesquisa pré-clínica em animais submetidos ao 

alcoolismo crônico, ganho de peso, diabetes melito tipo 2 e hipertensão arterial ao longo do 

envelhecimento natural; correlacionar dados de pesquisa experimental com evidências clínicas de 

doenças hepáticas pré-existentes; estabelecer associações entre os eventos experimentais com as 

mudanças comportamentais da vida cotidiana na pandemia e os impactos da COVID-19 no 

fígado. Para tanto, foi feita análise dos resultados de pesquisa morfológica e esterológica 

desenvolvida com animais experimentais submetidos ao quadro de diabetes, hipertensão arterial, 

ganho de peso e alcoolismo crônico. Posteriormente, foi feita revisão integrativa da literatura, 

com prioridade para a literatura publicada dentro do recorte temporal entre 2010 e 2020, nas 

principais bases de dados: Períodicos CAPES, Google Schoolar, BVS/MEDLINE e PubMed. Os 

ensaios experimentais evidenciaram alterações morfoquantitativas no fígado dos animais 

submetidos aos quadros avaliados. Além disso, o levantamento de dados bibliográficos apontou 

correlações entre os achados experimentais e as apresentações clínicas respaldadas na literatura 

científica. A avaliação dos impactos da COVID-19 no fígado demonstrou um estímulo a 

comportamentos de risco para hepatopatias, advindo das mudanças nos hábitos de vida durante a 

pandemia. Destes, destacam-se a alimentação irregular, o sedentarismo e o consumo de álcool, 

que contribuem para o desenvolvimento dos quadros diabético, hipertenso, etilista e obeso, e 

representam um panorama de alto risco para os comprometimentos hepáticos e a gravidade do 

COVID-19. Desta forma, os resultados obtidos permitiram concluir que as doenças avaliadas 

causam alterações nos hepatócitos de animais experimentais, bem como evidenciaram que a 

pandemia de COVID-19 atua como agravante aos fatores de risco às hepatopatias e repercute e 

intensifica as alterações hepáticas nestes quadros. 
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O Estado do Paraná é um dos que mais consomem agrotóxicos no Brasil, e este, por sua vez, é o 

maior consumidor de agrotóxicos no mundo. O modelo agrícola aqui utilizado potencializa a 

contaminação humana e ambiental com alto risco para intoxicações potencialmente ligados a 

graves enfermidades como câncer, malformações, aborto, etc. Apesar do grande risco no uso dos 

agrotóxicos, não há controle e monitoramento sistemático de seu uso e efeito sobre a saúde da 

população paranaense, demandando mais informações que permitam monitorar seu uso e efeitos 

na população. Diante disso, este projeto teve por objetivo contribuir para o monitoramento e 

comunicação de risco do uso dos agrotóxicos e de suas consequências sobre a saúde humana e 

ambiental no Paraná e promover a agroecologia junto ao público alvo. A metodologia utilizada 

incluiu monitoramento a partir de fundamentação teórica; produção e divulgação de informações 

e dados, produção de materiais com informações, dados e orientações focadas nas temáticas do 

projeto; coletas de dados em bancos de dados e discussão de alternativas relacionadas à 

agroecologia. As ações de ensino, pesquisa e extensão foram realizadas de forma interdisciplinar 

e até o momento foram realizadas reuniões semanais de discussão sobre a temática e sobre os 

dados levantados, divulgação de materiais no site do Observatório, reunião de 

apresentação/discussão de dados com a comunidade do Assentamento Constestado e foram 

iniciadas pesquisas de levantamento de dados em banco de dados, revisões de literatura, 

questionário online e produção de material didático, sobre a realidade do uso de agrotóxicos e 

seus impactos à saúde, sociais e ambientais no Estado do Paraná, para comporem os novos 

dados/materiais a serem divulgados/discutidos com o público alvo do projeto. Os resultados 

obtidos até o momento constituíram-se na espinha central para produção de informações que 

possibilitaram fomentar discussões e ações entre os diversos agentes envolvidos no projeto. Além 

disso, a produção desses conhecimentos também tiveram o intuito de subsidiar a tomada de 

decisão política, técnica e acadêmica que beneficie a vida humana e preservação ambiental, e 

aplicados no direcionamento de ações relacionadas ao licenciamento e controle de agrotóxicos, 

no estabelecimento de prioridades epidemiológicas para áreas acometidas e estratégias de 

organização dos serviços para promoção à saúde, prevenção de agravos e recuperação da saúde 

dos trabalhadores expostos aos agrotóxicos e da população em geral. 
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO DAS ILHAS DO LITORAL 
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Cirurgias ambulatoriais são aquelas que podem ser realizadas sem necessidade de internamento 

do paciente. Sendo exemplos comuns: exérese de lesões de pele e tecido celular subcutâneo, 

cantoplastia e exérese de corpo estranho.A demanda por cirurgia ambulatorial é grande, e muitos 

pacientes aguardam para a realização desses procedimentos relativamente simples e que não 

requerem internamento. A espera é longa devido à falta de profissionais capacitados na unidade 

básica de saúde para correta avaliação e encaminhamento desses pacientes como ocorre com os 

moradores de ilhas do litoral paranaense e quando são avaliados, o transporte para unidades onde 

estes procedimentos possam ser realizados é difícil e demorado. Este projeto tem como objetivo 

a realização de procedimentos de cirurgia ambulatorial em UBS das ilhas do litoral do Paraná 

com a participação de estudantes do curso de Medicina e Enfermagem da UFPR, sempre com a 

orientação direta de professores dos cursos de Medicina e Enfermagem da UFPR. Outro objetivo 

de aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre a temática, consolidando-o através de aulas 

expositivas- dialogadas, além de serem imersos no campo prático e expostos aos desafios da 

realização de pequenas cirurgias e educação em saúde aos usuários. Os integrantes contarão 

também com a troca de experiências com os profissionais atuantes na área. Após o 

aprofundamento na temática, os estudantes serão estimulados a realizarem produções científicas, 

eventos e palestras. Devido a pandemia da COVID 19, ficamos impossibilitados de realizarmos 

atividades presenciais. Criamos o curso de extensão Cirurgilhas que teve a participação de 247 

alunos de Medicina e Enfermagem. Esse curso foi totalmente em ambiente virtual com a produção 

de vídeos educativos disponibilizados aos participantes. Foram aulas semanais de 90 minutos 

abordando temas relacionados a cirurgia ambulatorial.  Agora aguardamos para iniciar as 

atividades presenciais nas ilhas do litoral paranaense. 
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Durante a pandemia, os moldes do ensino médico tiveram que se desenvolver, adaptar e evoluir 

constantemente para oferecer uma educação de  qualidade, ao mesmo tempo respeitando a 

segurança do corpo docente e discente. Assim, foi necessário buscar meios digitais e suas 

ferramentas para dar continuação aos três pilares da universidade – ensino, pesquisa e extensão. 

O programa de voluntariado acadêmico atuou como uma atividade formativa de estímulo aos 

estudantes, para desenvolver de forma voluntária, atividades no ensino de natureza pedagógica, 

contribuindo, assim, na sua formação educacional e científica a partir de experiências e 

conhecimentos adquiridos, bem como no desenvolvimento dessas atividades. No curso de 

Medicina, da Universidade Federal do Paraná, campus Toledo, o Programa de Voluntariado 

Acadêmico foi realizado de modo digital para o módulo de Habilidades Médicas III, mas manteve 

os mesmos moldes anteriores à era do COVID-19: com estímulo do discente à docência, auxílio 

no processo de aprendizagem e cooperação e compartilhamento de conhecimento entre estudantes 

de períodos diferentes. O Programa de Voluntariado Acadêmico é composto por uma docente, a 

coordenadora do módulo, e uma discente, aluna do terceiro período, voluntária, e aceita após 

análise do Índice de Rendimento Acadêmico e entrevista. Nas atividades desenvolvidas pelo 

PVA, houve o desenvolvimento de questões e exercícios, casos clínicos e o feedback dessas 

atividades, visando a revisão e aplicação de formas práticas, sobre os temas abordados em aulas 

durante o módulo, com ênfase em semiologia geral, semiologia do adulto e do idoso, propedêutica 

ginecológica e propedêutica endocrinológica, focado para alunos do terceiro período do curso de 

medicina. Além disso, foram realizadas sessões via Microsoft Teams para reunir e abordar 

possiveis dúvidas questionadas pelos alunos. Por fim, foram criados canais de comunicação aberta 

para dúvidas, envios de material complementar e avisos importantes, através de grupos via 

WhatsApp, que incluiam os dois professores do módulo, a monitora bolsista, a monitora 

voluntária, e os alunos do terceiro período. 
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O presente projeto tem como objetivo desenvolver atividades educacionais em Curitiba e região 

metropolitana como ferramenta para promover a Saúde Única entre animais, humanos e ambiente. 

O público-alvo envolveu professores e estudantes de escolas públicas e tutores de animais 

domésticos e silvestres. Primeiramente, a equipe do projeto contatou os responsáveis pelas escolas 

ou animais e, a partir das necessidades ou da percepção da importância de temas da saúde, as 

atividades foram desenvolvidas na forma presencial ou remota, dependendo do período em que 

foi realizado, seguindo um fluxo: 1) realização de diversas reuniões entre a equipe e a população 

para ter um conhecimento da necessidade e dos saberes deste público; 2) aos tutores de animais, 

fez-se visita à propriedade para análise e coleta de amostras; 3) no caso das escolas, foram 

firmadas parcerias com as equipes pedagógicas para o desenvolvimento da metodologia e 

materiais necessários às atividades direcionadas às crianças de forma lúdica. Independente do 

público-alvo, as ações são planejadas para promover a troca de saberes e informar as pessoas 

quanto à problemática das parasitoses, orientando sobre as formas de transmissão, diagnóstico, 

controle e prevenção. Quando o participante é tutor de animais, são realizados: 4) exames 

parasitológicos para a identificação dos parasitos e da carga parasitária. Com relação às escolas, 

foram elaborados: 4) planos de aula, vídeos (teatrais, introdutórios e teóricos interativos), 

materiais didáticos, práticas e metodologias avaliativas lúdicas. De dezembro de 2019 até agosto 

de 2021 foram realizadas atividades em 14 locais no estado do Paraná, incluindo o Zoológico 

Municipal de Curitiba, 07 propriedades de bovinos leiteiros e 06 escolas públicas. Também foram 

realizados exames parasitológicos de fezes de 135 animais. Grande parte dos animais estava 

parasitada, mas de forma geral, parece existir uma negligência ou falta de tempo por parte dos 

responsáveis em tomar atitudes a respeito. Após firmar parceria e desenvolver a metodologia e 

materiais, o início das atividades com as crianças se dará no segundo semestre de 2021. O projeto 

é composto por uma equipe multidisciplinar, que promove um aprendizado mútuo decorrente da 

interação com a comunidade. Por meio de conversas, depoimentos e questionários, observou-se 

que as atividades do projeto têm se mostrado promissoras e impactantes para a sociedade, além 

de gerar material para a pesquisa e ensino. 
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Introdução: A semiologia é a disciplina que direciona os passos iniciais da consulta médica por 

meio de uma anamnese detalhada e um exame físico minucioso com técnicas específicas para 

cada sistema do corpo humano. Além disso, proporciona ao acadêmico o desenvolvimento do 

raciocínio clinico e também do relacionamento com o paciente, sendo estas ferramentas 

indispensáveis para um bom atendimento. Atualmente, o estudante de medicina inicia a relação 

com os pacientes desde os primeiros períodos, quando é inserido nos serviços de saúde, o que 

requer, desde então, boas noções de Semiologia.  Assim, a Liga Acadêmica de Semiologia da 

UFPR campus Toledo (LiSemio), a partir das atividades de ensino, pesquisa e extensão, surgiu 

como um projeto em que os ligantes podem consolidar as bases da semiologia, disseminar 

conhecimentos da área para o público externo e colaborar com os profissionais e usuários do 

sistema de saúde de Toledo e região. Objetivos: Promover aulas teóricas e eventos acadêmicos, 

desenvolver pesquisas e ofertar campos de estágio aos ligantes na área de Semiologia médica, 

além de oferecer capacitação para acadêmicos e profissionais da área da saúde de Toledo e região. 

Materiais e métodos: Os alunos interessados foram submetidos a um processo seletivo para 

ingressarem como ligantes na LiSemio. Os encontros ocorreram quinzenalmente e todos os alunos 

e a comunidade acadêmica puderam participar como ouvintes em aulas teóricas e palestras com 

profissionais convidados. Em relação à parte prática, esta se desenvolveu a partir de estágio em 

parceria com a Secretaria Municipal da Saúde ofertado aos alunos da universidade. Em 

consonância, os ligantes elaboraram conteúdos da área da semiologia e utilizaram as mídias 

sociais para disseminar os materiais. Resultados principais e análise: Observou-se o 

aperfeiçoamento dos ligantes em relação ao conhecimento técnico e prático dos aspectos 

semiológicos ao longo do projeto. Somado a isso, notou-se a interação guiada pela escuta 

empática por parte dos acadêmicos em relação à população. Assim, a liga contribuiu para uma 

formação de maior qualidade dos participantes e, em última análise, fomentou a qualidade do 

atendimento nos serviços de saúde. Conclusão: Todas as atividades desenvolvidas forneceram 

subsídios para a formação de alunos que se tornarão profissionais médicos mais aptos a 

compreender os complexos fenômenos da saúde. 
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Os animais de companhia que vivem em propriedades rurais têm maior contato com outras 

espécies de animais domésticos, silvestres e também com o ambiente possibilitando disseminação 

de enteroparasitos zoonóticos além de aumentar a chance de exposição às formas infectantes de 

parasitos presentes no solo, nos hospedeiros paratênicos ou nos intermediários. Essa dinâmica dos 

parasitos no ambiente rural aumenta o risco de exposição das pessoas aos parasitos zoonóticos 

entéricos de cães e gatos e poucos trabalhos são realizados em ambiente rural. Desta forma, o 

objetivo do trabalho foi realizar um levantamento de parasitos em cães e gatos que vivem em 

propriedades rurais do município de Curitiba e região metropolitana. Um questionário por tutor e 

informações por animal foram aplicados via Google Forms (on-line) a fim de analisar o manejo 

sanitário e ambiental para, posteriormente, correlacionar com os resultados do exame 

parasitológico de fezes. Um total de 24 amostras de fezes foram coletadas e processadas pelos 

métodos de sedimentação espontânea e flutuação em solução hipersaturada de NaCl. A leitura das 

amostras foi realizada em microscópio óptico de luz branca em aumento de 100x. Das amostras 

processadas, 11/24 (45,8%) apresentaram monoparasitismo. Ancilostomídeos foram os mais 

encontrados representando 7/24 (29,1%), seguido de Trichuris vulpis 6/24 (25%), Toxocara canis, 

2/24 (8,3%), Toxascaris leonina 1/24 (4,1%) e Dipylidium caninum 1/24 (4,1%). Poliparasitismo 

foram detectados para ancilostomídeo e Trichuris vulpis, 2/24 (8,3%), ancilostomídeo, Trichuris 

vulpis e Toxocara canis, 1/24 (1,6%) e ancilostomídeo, Trichuris vulpis, Toxascaris leonina e 

Toxocara canis, 1/24 (4,1%). Amostras de gatos não foram obtidas, pelo fato de viverem livres e 

por apresentarem o hábito de enterrar as fezes impossibilitando a coleta. É importante ressaltar 

que os gatos são importantes disseminadores de Toxoplasma gondii além de outros 

enteroparasitos zoonóticos. O resultado do trabalho mostrou o que se esperava dos animais de 

ambientes rurais, uma amostragem positiva significativa de parasitos zoonóticos. O trabalho 

evidenciou que os animais apresentam um risco à pessoas de campo e um trabalho educativo é 

importante, o que se pretende alcançar por meio da confecção de um vídeo sobre os principais 

enteroparasitos zoonóticos e as formas de prevenção. 
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O Manejo Humanitário Populacional e Sanitário de Cães e Gatos (MPCG) é um importante pilar 

da Saúde Única. É sabido que o manejo correto diminui significativamente a chance de acidentes 

de trânsito ou por mordeduras com animais de rua, a transmissão de zoonoses e os maus-tratos 

aos animais. Desse modo, mostra-se fundamental a capacitação de estudantes sobre esse tema. 

Com esse intuito, o projeto tem como objetivo o controle populacional ético de cães e gatos da 

cidade de Curitiba-PR e região metropolitana através da participação de médicos-veterinários 

residentes, estudantes de medicina veterinária e assistentes sociais das prefeituras parceiras. 

Desde 2010 são realizadas periodicamente castrações cirúrgicas gratuitas de cães e gatos dentro 

da unidade móvel equipada, acompanhamento dos animais atendidos para vermifugação e 

vacinação, educação dos tutores com relação a guarda responsável e bem-estar animal e auxílio 

na gestão municipal relacionada ao MPCG. O público atendido é composto basicamente por 

tutores com fragilidade econômica e social, protetores de animais independentes e também por 

parcerias públicas. O atendimento individualizado e interdisciplinar é fundamental para o sucesso 

do programa e tão importante quanto isso, a educação dos profissionais e dos tutores de animais 

da comunidade são a chave para o sucesso. Desde a implantação do projeto em questão, foi 

possível a realização de inúmeros atendimentos e esterilizações, assim como se observou um 

aumento no interesse tanto de tutores quanto dos órgãos públicos no aumento dos níveis de bem-

estar animal e melhoria da saúde pública. Dessa forma, o projeto contribui não somente para o 

controle populacional de cães e gatos, como também para a saúde ambiental e humana, colocando 

em prática o conceito de saúde única. 
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O projeto de extensão Medicina Veterinária em Ação nas Comunidades foi criado no ano de 2017 

com o intuito de promover, através de parcerias com o primeiro setor, a iniciativa privada, ONGs 

e sociedade civil, ações clínicas, eventos como simpósios, palestras, cursos e workshops voltados 

às principais vertentes da Medicina Veterinária do Coletivo. O projeto objetiva oferecer aos 

graduandos de Medicina Veterinária Universidade Federal do Paraná e de outras instituições de 

ensino, uma formação profissional e cidadã, através da possibilidade da vivência e experiências 

em promoção da saúde dos indivíduos, dos animais, proteção ao meio-ambiente e atuação junto 

às comunidades. Isso é possível pelo fato de as atividades serem desenvolvidas pelos próprios 

alunos, através de ações intersetoriais e multidisciplinares. O projeto tem como foco principal os 

serviços à comunidade, através de parcerias com Secretarias de Meio-Ambiente e Saúde, 

realizados de maneira bastante atuante dentro das próprias comunidades selecionadas, condição 

essa que foi impossibilitada de ser realizada nos moldes tradicionais do projeto, devido à condição 

de pandemia por COVID-19 em que se encontra o país, portanto, direcionando uma nova 

abordagem por parte do projeto e parceiros para atingir os objetivos a que se destina. Isso foi 

possível através da criação de conteúdo e material digital para a divulgação virtual de 

informações, rádio, campanhas de adoção e eventos online, além do combate à fakenews. As 

novas propostas adotadas no projeto estimulam a continuidade das ações em prol da comunidade, 

na promoção da saúde única e no exercício dos alunos na elaboração de soluções em diversos 

cenários. A perspectiva de retomada de atividades já consolidadas no projeto, agora contam 

também com a adoção da utilização mais constante das ferramentas interativas e de mídias sociais, 

sendo essas, mais um componente importante, e não somente pontual, nas ações do projeto. 
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Fundada em 2018, a Liga Acadêmica de Pediatria da Universidade Federal do Paraná - Campus 

Toledo (LAP-UFPR) surgiu com a finalidade de promoção e prevenção da saúde em crianças e 

adolescentes, além de integrar o estudante de medicina à comunidade Toledana. A LAP contou 

com a orientação de uma coordenadora, duas médicas colaboradoras e 20 acadêmicos de medicina 

da UFPR campus Toledo, destes, seis compuseram a diretoria. Este projeto de extensão objetivou 

aproximar o estudante da 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 em todo o Brasil. O presente relato trata-se de um estudo exploratório 

descritivo, utilizando como técnica de análise de conteúdo para tal estudo, baseado em uma 

abordagem qualitativa. O projeto foi desenvolvido por meio de aulas quinzenais entre os 

discentes, docentes e médicos pediatras de diferentes subespecialidades, além de incentivar a 

participação dos ligantes em eventos científicos. Durante a Pandemia do novo coronavírus a liga 

acadêmica apresentou 30 resumos em eventos científicos, teve três artigos completos aceitos para 

publicação em revistas de reconhecimento nacional, realizou 37 postagens com quiz no instagram 

abordando temas da área médica pediátrica e hebiátrica, manteve filiação com a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), participou da organização de três jornadas de interligas (on-line) e 

organizou um evento no mês das crianças direcionado aos pais de alunos matriculados na rede 

pública de Toledo. Além disso, desenvolveu um projeto de iniciação científica, que busca avaliar 

a saúde psicológica das crianças, adolescentes e pais/responsáveis de alunos  matriculados na rede 

pública de Toledo, durante o enfrentamento da pandemia da COVID-19. Levando em 

consideração os aspectos apresentados no relato, notou-se importância da extensão universitária 

sobre a formação médica dos alunos vinculados ao projeto, uma vez que possibilitou imersão na 

especialidade de pediatria e hebiatria, aprimoramento curricular, além de vínculo com 

profissionais atuantes na área da saúde e com a comunidade. 
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A disciplina de Patologia Bucal tem como objetivo capacitar os acadêmicos para o diagnóstico 

das principais doenças bucais e do complexo maxilo-mandibular abordando etiologia, patogênese, 

fisiopatologia e características clínico-radiográficas com ênfase nos aspectos histopatológicos. As 

atividades práticas da disciplina foram desenvolvidas pelos monitores por meio de acesso a 

lâminários virtuais específicos disponibilizados em sites de outras universidades e pelas 

fotomicrografias capturadas de e-books na nova plataforma “Minha Biblioteca” da UFPR. Assim 

os monitores tiveram a oportunidade de criar conteúdos no formato de slides e contribuir para as 

aulas práticas da disciplina. A leitura, estudo do conteúdo, pesquisa bibliográfica, escrita e clareza 

de informações foram orientadas, e os monitores foram incentivados a apresentar o conteúdo aos 

professores visando o desenvolvimento potencial de oratória e melhoria da didática para auxiliar 

em futuras apresentações acadêmicas. Outra atividade produzida foi a elaboração de um Recurso 

Educacional Aberto (REA) com a temática “Processos Proliferativos Não Neoplásicos”. No REA 

foram utilizados recursos visuais e textuais, inserção de dicas, imagens clínicas e fotomicrografias 

de doenças bucais, sugestões de leitura, vídeos e estudo dirigido para facilitar o entendimento do 

assunto. Os monitores acompanharam as aulas teóricas e práticas semanais da disciplina para 

atualizar e relembrar o conhecimento. Participaram do curso de “Mediação Pedagógica para 

Monitores Digitais – 2021” e ampliaram seus conhecimentos a respeito dos próprios REAs e do 

funcionamento das Plataformas Institucionais UFPR Virtual e Microsoft Teams. Além disso, 

auxiliaram os acadêmicos do quarto período durante o desenvolvimento da disciplina em 

eventuais dúvidas. O programa emergencial de monitoria digital ampliou a capacidade didática e 

criativa dos discentes, bem como seus conhecimentos técnicos a respeito de plataformas e 

formatações.  A realização de aulas de forma remota é um cenário atual e tende a ser frequente 

mesmo após a pandemia do coronavírus. A capacitação de discentes que contribuam para este 

novo formato é um facilitador para o êxito do ensino em disciplinas práticas como a Patologia 

Bucal. A monitoria digital cumpriu o objetivo de desenvolver recursos humanos que 

desempenham funções de apoio e assessoramento operacional em atividades didáticas realizadas 

pelos docentes da UFPR, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento na elaboração de 

atividades de ensino e amplificando sua análise crítica de materiais de apoio. 
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ATUAÇÃO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL NOS CUIDADOS DE PACIENTES EM 
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As equipes multiprofissionais na saúde buscam integrar saberes na prática para promover saúde 

aos pacientes, a partir de atendimento especializado. Ao doente renal crônico (DRC) é concedido 

o atendimento especializado da equipe multiprofissional para tratamento, esse feito pelo mundo 

inteiro via sistemas de saúde, podendo ser no sistema público ou privado.  O projeto de extensão 

atual acabou sofrendo alterações por conta da situação pandêmica que acometeu o país, com isso, 

as atividades em campo não foram realizadas devido aos protocolos da OMS, visando os 

protocolos de saúde e segurança dos pacientes em hemodiálise.  O estudo teve como objetivo 

analisar e compreender as concepções de pesquisas já realizadas sobre equipes multiprofissionais 

no atendimento ao DRC, as principais temáticas abordadas, identificando profissionais que fazem 

parte da equipe multiprofissional no atendimento ao DRC, entendendo qual a importância do 

atendimento multiprofissional para o público em questão. Além de identificar como é a atuação 

do profissional de terapia ocupacional nessa equipe, mesmo que este profissional apareça com 

pouca frequência em equipes multiprofissionais que atendem ao DRC. Utilizou-se como 

metodologia da pesquisa a revisão integrativa da literatura, que consistiu na identificação das 

problemáticas, busca dos estudos nas bases de dados e na seleção de estudos pertinentes ao tema 

para a discussão. Os resultados obtidos com a pesquisa foram compreender o funcionamento das 

equipes na atuação multiprofissional impactando positivamente no tratamento do DRC, assim 

como a atuação do profissional de terapia ocupacional integrando esta equipe, além disso, tal 

revisão acabou gerando um trabalho de conclusão de curso abordando a temática. Conclui-se que 

a equipe multidisciplinar é um elemento primordial no atendimento ao doente renal crônico visto 

que essa prática tem melhorado a qualidade de vida do paciente com ações práticas como 

educação em saúde  para assim potencializar o empoderamento do paciente em relação ao seu 

diagnóstico e tratamento. 
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LIGA ACADÊMICA DE HEMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ: USO DE REDES SOCIAIS 
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A Liga de Hematologia da Universidade Federal do Paraná (LaHem UFPR) surgiu no início de 

2018 e é composta por estudantes de Medicina com interesse em aprofundar os conhecimentos 

de hematologia. Com a pandemia do coronavírus e a suspensão das atividades presenciais, a 

LaHem passou por um processo de adaptação para manter suas atividades de extensão com a 

comunidade. Relatamos os desafios experienciados pela pandemia e o uso de redes sociais para 

promoção de atividades com a comunidade pela Liga Acadêmica de Hematologia da UFPR. A 

LaHem UFPR contou com a realização de um curso introdutório anual para ingresso na liga, por 

meio de uma prova abordando diversos temas da hematologia. Com a pandemia, já ocorreram 

dois processos seletivos, com adaptação da dinâmica das atividades a fim de manter os pilares 

ensino-pesquisa-extensão. Neste relato de experiência, contamos as ações desempenhadas no 

meio digital pelos alunos para a comunidade. A LaHem UFPR teve suas atividades presenciais 

suspensas devido a pandemia de coronavírus. Foi necessária uma adaptação da interação com a 

comunidade para promoção do conhecimento hematológico ao público. A ideia de promover 

publicações em redes sociais semanalmente com conteúdos relacionados à hematologia surgiu 

com o intuito de trazer de maneira lúdica o acesso à especialidade. Os assuntos abordados nas 

palestras virtuais da liga foram resumidos pelos ligantes em forma de posts, reels e quiz abordando 

desde hematologia maligna, como leucemias, linfomas, mieloma, até hematologia benigna, como 

hemofilias e púrpuras, bem como, conceitos base de hemograma, hematopoese e cascata da 

coagulação. Por meio de perguntas e respostas, fazíamos dinâmicas com o público e, 

posteriormente, publicações explicativas traziam pontos-chave sobre cada assunto. O 

engajamento recebido foi gradativamente aumentando e atingiu níveis de participação 80% 

superiores ao início do processo. A diretoria da liga também promoveu o Simpósio Fevereiro 

Laranja em referência ao mês da leucemia, com participação aberta ao público nacional e 

conscientização da população acerca do tema de Leucemias. O uso de plataformas digitais 

promoveu uma fusão da comunidade acadêmica e não acadêmica com os ligantes e possibilitou 

um canal de transmissão de conhecimento sobre hematologia. Apesar de não ser possível uma 

integração presencial com o público, as redes sociais criaram um ambiente de 

interdisciplinaridade importante e o resultado para a LaHem UFPR foi satisfatório. 
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ATUAÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA NA MEDICINA NO APOIO A PRODUÇÃO 

E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA. 
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Autor(es): Alvaro Joao Storto Ferreira, Aurenzo Goncalves Mocelin, Camila Rambo, Gustavo 

de Araujo Nishimoto, Nathali Nunes Cavascan 

Orientador(es): Rogerio Hamerschmidt 

Evento: ENEC 

Área Temática: Saúde 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Otorrinolaringologia, Reunião Científica 

 

O sistema de ensino superior é capaz de exercer grande influência sobre a sociedade, ao mesmo 

tempo em que é influenciado e determinado por condições histórico-sociais, além de ter 

relevância nos processos de modernização e melhoria da sociedade. Criada em 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) definiu o papel da educação superior na formação 

acadêmica, destacando o estímulo ao conhecimento dos problemas da sociedade, com a finalidade 

de formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. Sendo assim, para 

alcançarem esse perfil transformador, as universidades, de acordo com a legislação brasileira, 

devem estar fundamentadas sobre o tripé formado por ensino, pesquisa e extensão, que constitui 

o eixo fundamental das universidades do Brasil, conforme preconiza o artigo 207 da Constituição 

Brasileira. Neste contexto, inserem-se as Ligas Acadêmicas (LA), como este projeto, que têm por 

objetivo aproximar o estudante da prática de atenção à saúde, alcançar a indissociabilidade do 

tripé da formação, oferecer diversidade de cenários, formar para a saúde, aprender a fazer e 

aprender a cuidar do outro. A liga é protagonizada por estudantes e professores que decidem se 

aprofundar em determinado tema e sanar as demandas da população, sendo supervisionados e 

orientados por um professor escolhido pelos discentes. Assim, as Ligas Acadêmicas garantem aos 

universitários uma diferenciação na disputa pelo mercado de trabalho. Diante disso, destaca-se a 

importância das LA para a formação em saúde, visto que a participação dos acadêmicos cria 

profissionais diferenciados, com uma visão ampliada do cuidado em saúde. Destaca-se também a 

importância das ligas para o meio social, graças às atividades que desenvolvem. Além disso, as 

LA são relevantes por garantirem a indissociabilidade entre as atividades do tripé das 

universidades. O objetivo do trabalho desse projeto de extensão, Liga Acadêmica de 

Otorrinolaringologia é promover a produção científica acerca dos principais temas da 

otorrinolaringologia áreas médicas de interface, além de promover a divulgação desses trabalhos 

em linguagem ampla e acessível para a população. Foram realizadas reuniões científicas online 

abertas a todos os profissionais médicos e acadêmicos do brasil, outras para organização de 

trabalhos científicos além de apoio a campanhas nacionais em prol de causas como o câncer de 

cabeça e pescoço, campanha pela conscientização da surdez e na campanha da semana do sono. 
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ECO OCTANO ELÉTRICA: EFICIÊNCIA NA MOBILIDADE NO CONTEXTO DA 
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Devido ao sucesso do projeto acadêmico UFPR - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA 

MOBILIDADE, existente no curso de Engenharia Mecânica, e ao grande interesse dos alunos do 

curso em participar da competição de veículos com baixo consumo energético, 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, Engenharia elétrica e a comunidade. Sendo 

assim, com base no mesmo modelo do UFPR - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA 

MOBILIDADE, o projeto de extensão proposto, intitulado: “ECO Octano Elétrica – Eficiência 

Na Mobilidade”, tornar-se-á um poderoso atrativo para que estudantes do ensino médio queiram 

cursar Engenharia na UFPR. A equipe ECO OCTANO ELÉTRICA é composta por estudantes 

dos cursos Engenharia da UFPR e participam de competições nacionais e internacionais de 

eficiência energética na mobilidade, como a Shell Eco Marathon, representando a UFPR. A 

competição consiste em projetar, construir e testar um veículo com o menor consumo possível de 

combustível, seja ele gasolina, etanol ou ainda baterias elétricas e motor elétrico. Desta forma, a 

criação de mais um projeto dentro do curso de Engenharia Elétrica 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 

compreenderá um conjunto de ações que visam divulgar suas atividades na comunidade com as 

seguintes finalidades: 1 –  Atrair novos estudantes para o curso de Engenharia Elétrica; 2 –  Tornar 

conhecido o projeto acadêmico ECO OCTANO ELÉTRICA; 3 –  Atrair novos parceiros da 

comunidade empresarial para apoiar o desenvolvimento do projeto; 4 – Melhora nos índices de 

evasão escolar. Durante a vigência do projeto, os estudantes que participarem da equipe 

programarão visitas anuais a pelo menos duas escolas do ensino médio na região de Curitiba e de 

visitas às empresas que demonstrarem interesse em formar parcerias. Compreende a equipe ECO 

OCTANO ELÉTRICA veículos nas modalidades Gasolina, Etanol e Elétrico, visando a 

instrumentação embarcada e eficiência entre os dispositivos elétricos/mecânicos aplicados na 

mobilidade. 
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LAMPI - LABORATÓRIO DE MODELAGEM, PROTOTIPAGEM E INOVAÇÃO 
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O Laboratório de Modelagem, Prototipagem e Inovação - LAMPi se propõe a suprir a demanda 

por assessoria em modelagem tridimensional e computacional, assim como em prototipagem 

rápida de quaisquer elementos, que podem ser testados, analisados e/ou aprovados pelo público-

alvo. Tudo isso com caráter inovador, que desafia e até mesmo extrapola a criatividade e a 

manufaturabilidade dos produtos ou serviços à sociedade. O objetivo do LAMPI é a prestação de 

assessoria em modelagem e prototipagem, com caráter de produtos e serviços inovadores, à 

comunidade interna e externa à UFPR, para tanto, é necessário capacitar e orientar alunos do 

curso de Expressão Gráfica nas áreas de modelagem e prototipagem; utilizar os casos e projetos 

desenvolvidos pelo LAMPI como elemento pedagógico afim de integrar teoria e prática para 

ilustrar os conceitos das disciplinas; oferecer eventos e cursos de extensão para a comunidade 

interna e externa à UFPR, propondo a discussão e acapacitação nas áreas de modelagem e 

prototipagem; complementar a formação acadêmica dos discentes do curso de Expressão Gráfica 

e capacitar os docentes através de eventos de extensão e cursos de extensão. Como justificativa 

pretende-se, por meio do Projeto de Extensão Laboratório de Modelagem, Prototipagem e 

Inovação - LAMPi, oferecer ao público alvo a prestação de assessorias em sua demanda na 

produção de modelos tridimensionais computacionais e geração de protótipos. O projeto atinge 

profissionais, estudantes e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Sua associação com 

a pesquisa é clara e com o ensino se dará por meio da capacitação de alunos envolvidos no projeto, 

troca de experiências em sala de aula e uso dos problemas como ilustração de métodos e soluções 

nas disciplinas do curso de Expressão Gráfica da UFPR. Atualmente o LAMPI conta com 6 

bolsistas de graduação e um de mestrado. A maior contribuição do LAMPI nesse período de 

pandemia foi a fabricação de centenas de arcos, impressos em 3D, de faceshields e a concentração 

de colaboradores que auxiliaram na montagem de todos eles, dentro do LAMPI. Entretanto, 

devido a pandemia, muito projetos ficaram em home office, o que prejudicou a evolução do 

mesmo. 
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GEOPROJETOS SOCIAIS 

Nº: 20219513 
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O trabalho tem por objetivo a identificação de regiões de risco nas encostas da Serra do Mar 

paranaense, através do levantamento de dados coletados no local e elaboração de um mapa de 

risco, por meio da utilização de softwares geotécnicos, que indique áreas com maior 

vulnerabilidade, para que enfim sejam propostas soluções. Desta forma, estão sendo identificadas 

áreas de encostas que fornecem risco potencial para a sociedade, e realizado o mapeamento e 

classificação desses locais, de acordo com o grau de periculosidade.Com base na classificação 

serão desenvolvidas propostas para mitigação dos riscos, considerando especialmente fatores 

ambientais.A disponibilização dos produtos técnicos resultantes do trabalho poderá auxiliar a 

administração pública municipal e comunidades a lidarem melhor com as questões de risco de 

escorregamento de encostas. As propostas conceituais de soluções para gerenciamento e 

mitigação de riscos ou estabilização de encostas, se implementadas, poderão se tornar em 

elementos destinados à proteção da vida de comunidades em área de risco.A elaboração do plano 

de risco e de propostas para resolver a temática, exige um conhecimento de diversos temas. De 

modo que conseguimos aplicar aquilo aprendido em Estruturação Sanitária, Hidráulica, 

Introdução à Engenharia Geotécnica, Obras Geotécnicas, Mecânica dos Solos, Expressão Gráfica, 

Topografia, Saneamento Ambiental, Engenharia Social e Gerenciamento de Projetos. Além disto, 

a necessidade de compreender conceitos de outras graduações, como Engenharia Ambiental, nos 

permitem aplicar ideias diferentes do nosso comum.A interdisciplinaridade exigida pelo projeto 

nos proporciona agregar experiência e conhecimento, em termos teóricos e de convivência em 

grupo com colegas e professores, em prol do mesmo objetivo. Além disso, a compreensão de 

ferramentas tecnológicas não contempladas no ensino acadêmico da graduação. 
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PORTAL DA EXTENSÃO INTEGRADO 

Nº: 20219672 
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Informação 

 

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, para divulgação e 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. 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. O projeto foi iniciado 

com a presença de voluntários e bolsistas. Estes receberam treinamento em programação e 

puderam contribuir com o projeto. Podemos dividir a programação em duas partes principais: 

divulgação nas redes socias e, também, consulta das ações num mapa interativo. Quanto ao mapa 

interativo, foi possível criar mapas com as localizações com conjunto de exemplos de projetos e 

cursos. E, também, o coordenador deste projeto participou de reuniões informando sobre a 

necessidade das informações nos cadastros de projetos e cursos no novo sistema SIGEU. Quanto 

a divulgação em redes sociais foi desenvolvido um sistema que postava no fecebook e Instagram. 

Contudo, com a mudança das políticas e ferramentas do facebook para a programação, o que foi 

desenvolvido foi perdido. Com isso, procurou-se a criação de uma solução que não dependesse 

da API e nem da política da empresa. A proposta alternativa encontrado foi criar as imagens com 

os textos de divulgação das ações e facilitar o compartilhamento em diversas redes sociais. O 

envio não será automático, mas facilitará a escolha e publicação das postagens. Foi feito um 

protótipo com o funcionamento do mesmo. O projeto encontra-se na fase de construção do 

sistema. E a próxima fase será de fazer treinamentos e customização do código que será gerado. 
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TRANSPORTE ATIVO NO HOSPITAL DE CLÍNCAS DE CURITIBA, PR 

Nº: 20219929 

Autor(es): Isabella Alves Costa, Laura Martins Masso, Maria Eduarda Saquetto Michelini, 

Mariana Leticia de Souza 

Orientador(es): Anelise Schmitz 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Microacessibilidade, Polos Geradores De Viagem, Transporte Ativo 

 

O uso de hospitais e unidades de saúde se intensificaram com o agravamento da pandemia desde 

o ano de 2020. Em Curitiba, foram criadas Unidades de Saúde específicas para o tratamento da 

Covid-19 e áreas de hospitais já existentes foram reformuladas para esse atendimento. Os 

hospitais e clínicas podem ser considerados PGVs (Polos Geradores de Viagens), pois impactam 

a mobilidade na sua área de influência e atraem viagens de regiões tanto próximas, quanto 

distantes. Para realizar a análise do PGV é de suma importância estudar a sua acessibilidade, 

sendo esta subdividida em macroacessibilidade (inclui todo o processo da mobilidade desde a 

origem até o seu destino, por meio de automóveis particulares ou transporte público) e 

microacessibilidade (inclui a mobilidade do entorno próximo ao PGV, tendo como foco principal 

a mobilidade ativa). O conhecimento dessas informações é importante para a adoção de medidas 

estratégicas de planejamento urbano e viário, visto que no entorno da área de influência podem 

ocorrer alterações na mobilidade e na infraestrutura, impactando a vida da população. Além disso, 

foi preciso delimitar a área de estudo, pois esta é variável para cada tipo de empreendimento, 

podendo afetar apenas ruas locais ou até regiões vizinhas. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa 

foi analisar a microacessibilidade do Hospital de Clínicas como PGV, que está localizado no 

centro de Curitiba, e é um dos maiores complexos hospitalares do Paraná. Desta forma, foi 

necessário buscar dados e informações que refletem a caminhabilidade no entorno, incluindo a 

sua segurança e o seu conforto. As análises foram simuladas a partir dos dados obtidos do próprio 

hospital, dados censitários e do embasamento na literatura existente, com a criação de cenários 

em softwares de georreferenciamento. No parâmetro das calçadas e rampas de acesso, verificou-

se que há infraestrutura de calçadas no entorno do PGV, porém alguns locais carecem deste tipo 

de infraestrutura, afetando a acessibilidade para pessoas com deficiência. Quanto ao parâmetro 

da iluminação, percebe-se que há iluminação pública no raio de 500m próximo ao hospital. Na 

análise da existência de ciclovias de acesso ao hospital, o resultado foi insatisfatório. Visto que 

elas passam há algumas quadras de distância do PGV. Foi possível verificar que há arborização 

no entorno, e que esta tem efeito positivo sobre o conforto da caminhada nas regiões próximas ao 

hospital. De modo global, a partir dos resultados, conclui-se que a microacessibilidade ao PGV é 

atendida apenas parcialmente. 
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O leite é um alimento rico em nutrientes e que é produzido em diversos sistemas no Brasil, 

considerando altos e baixos patamares de investimentos em tecnologia. Com isso, o objetivo deste 

estudo foi o aprendizado mútuo entre a comunidade acadêmica e do campo no município de São 

José dos Pinhais, PR por meio da compreensão das dificuldades enfrentadas por produtores de 

leite familiares que buscam melhorar as características físico-químicas e microbiológicas do 

produto. Para tal seriam visitadas 13 propriedade rurais cadastradas na Secretaria da Agricultura 

do município e que fornecem leite para uma indústria sob sistema de inspeção estadual (Serviço 

de Inspeção do Paraná - SIP), no entanto com o advento da pandemia de Covid 19 as atividades 

foram remanejadas para o formato online. Foram produzidos materiais de divulgação relativos às 

boas práticas de ordenha, qualidade do leite e mastites nas vacas (folders, vídeos, curso online, 

podcasts) e divulgados por meio das mídias sociais (Whatsapp, Youtube, Facebook e Instagram) 

do Laboratório de Controle de Qualidade e Segurança de Alimentos e também como recursos 

educacionais abertos na página da biblioteca da Universidade Federal do Paraná. No formato 

online somente oito dos 13 produtores inicialmente inseridos no projeto tiveram interações e, 

aproximadamente 1700 indivíduos sem vínculos com o projeto interagiram com o conteúdo. 

Esses indivíduos eram em sua maioria estudantes de cursos técnicos e de graduação. Com isso é 

possível concluir que embora o objetivo inicial do projeto não tenha sido atingido, uma nova 

abordagem foi encontrada diante do problema e esta deve ser melhor aproveitada no período 

pandêmico e pós pandêmico, já que o público atendido pelo projeto aumentou de forma 

significativa e uma parcela da população que não era público alvo do projeto demonstrou grande 

interesse elo tema. 
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Diante das ruralidades atuais e desafios emergentes no 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, que atenderam inicialmente agricultores 

familiares e foram focados nas principais culturas e desafios regionais. As atividades observaram 

todas as normas da UFPR ao contexto pandêmico e, se constituíram em geral, na predominância 

de inserções e ações virtuais. Foram implementadas, portanto, inúmeras atividades digitais, como 

atuação em mídias digitais, manutenção de site, página no Facebook, perfil no Instagram e 

LinkedIn, e efetivação de um canal no YouTube ligado aos professores coordenadores, além de 

outras iniciativas digitais/virtuais. Para ilustrar nesse sentido, o Canal do YouTube ligado ao 

projeto, alcançou mais de 7 mil inscritos, no entanto, maiores resultados poderiam ter sido 

atingidos se não fosse o período de pandemia. Houve integração também com o ensino e a 

pesquisa, por meio de interação com grupos de pesquisa da UFPR e outros projetos de extensão. 

Novas demandas foram levantadas, parcerias vislumbradas e planejamento executado. 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 dirigidas ações, 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. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

775 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

TRANSMISSORES COM ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMA DE 
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Um circuito equivalente é um esquemático obtido a partir de um circuito original, com a condição 

de que as medições realizadas nesses dois circuitos levem ao mesmo resultado. Assim, circuitos 

equivalentes podem ser utilizados para a simplificação de análises em simulações computacionais 

de esquemáticos mais complexos. Um circuito é considerado passivo quando contém apenas 

elementos passivos (resistores, capacitores e indutores) na sua montagem. Esta pesquisa aborda a 

obtenção de um circuito equivalente sem fontes controladas a partir de um circuito de n-portas, 

com uma matriz de impedâncias Z de ordem n. O desenvolvimento do método se dá sobre um 

circuito passivo de 3 portas, mas pode ser expandido para qualquer circuito de n-portas 

estritamente passivo. A análise começa fazendo-se deduções analíticas, como associação de 

impedâncias em paralelo até se chegar em três circuitos equivalentes em estrela, onde é feita a 

inspeção para a obtenção de equações que permitem chegar aos valores dos parâmetros da matriz 

Z separadamente. A obtenção dos parâmetros Z também é possível a partir de medições feitas nas 

portas de cada um dos circuitos equivalentes, posteriormente substituindo os valores dessas 

medições nas equações deduzidas. Para a comprovação numérica da teoria desenvolvida, seguiu-

se o caminho inverso do teorizado, partindo de uma matriz de parâmetros Z, com 9 parâmetros 

de valores inteiros, ou seja, fazendo o uso das equações propostas, deseja-se chegar no circuito 

equivalente puramente passivo de 3 portas, com 6 impedâncias. Fazendo as manipulações iniciais, 

chegou-se a três circuitos equivalentes em triângulo. Desses três circuitos equivalentes é obtido 

um sistema algébrico de 9 equações e 6 incógnitas, sendo cada uma dessas incógnitas uma 

impedância. Logo, se resolvido esse sistema de equações chega-se no circuito inicialmente 

desejado. A solução desse sistema foi possível numericamente através do software MATLAB, 

utilizando a função fsolve. Resolvendo o sistema, chega-se aos valores das impedâncias do 

circuito, que então podem ser conferidos se for realizado os cálculos a partir das impedâncias para 

se chegar à matriz Z, como descrito teoricamente. Assim, observa-se que é possível obter o 

circuito equivalente puramente passivo a partir da matriz Z de um circuito de 3 portas, e 

consequentemente a análise se estende a circuitos de n-portas. 
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Este trabalho tem como objetivo construir um sítio eletrônico institucional, com a finalidade de 

divulgar os cursos e eventos promovidos pelos Projetos de Extensão que compõem o Programa 

(Direito Empresarial e Inovação; Capacitação, Inovação e Empreendedorismo na UFPR; 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; Inovação e Redes Territoriais). O sítio 

criado atende às necessidades de acesso à informação dos usuários que são tanto a comunidade 

interna quanto externa da Universidade. E o domínio virtual criado (www.inova.ufpr.br) 

complementa a estratégia de divulgação das atividades específicas do Programa de Extensão bem 

como contribui com o acesso a outros conteúdos da UFPR e de organizações parceiras, por meio 

de links de interesse. O referencial de análise adotado baseia-se nos fundamentos de ‘usabilidade’ 

das páginas web, no que tange aos aspectos relacionados à heurística da interação homem-

máquina. Esses aspectos compreendem: visibilidade do status do sistema; correspondência entre 

o sistema e o mundo real; liberdade e controle do usuário; consistência e padrões de navegação; 

prevenção de erros; reconhecer ao invés de lembrar; flexibilidade e eficiência; estética e design 

minimalista; auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros; ajuda e documentação. 

Adota-se também princípios de usabilidade de ferramentas digitais, notadamente o design de 

interação, o design experiencial e o design voltado à experiência do usuário (UX design). O sítio 

foi elaborado por meio da ferramenta WordPress, de acordo com os padrões estabelecidos pela 

Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGTIC) da UFPR. Trata-se de um 

aplicativo livre e aberto de gestão de conteúdo online que permite a personalização das formas de 

navegação do usuário. O resultado final esperado é um web site que tenha uma estética enxuta 

com conteúdos pertinentes periodicamente atualizados, além de uma boa usabilidade. Deve-se 

evitar que os usuários enfrentem dificuldades na utilização do mesmo e consigam ter rápido e 

efetivo acesso às informações desejadas, aumentando assim a credibilidade e eficiência da 

disseminação dos cursos e eventos promovidos. 
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Este trabalho tem como objetivo elaborar e analisar a rede de relações do “ecossistema de 

empreendedorismo” de Curitiba. Para tanto, adota-se como referencial de análise a literatura sobre 

redes sociais e sobre gestão, economia e políticas de inovação. Um ecossistema de 

empreendedorismo identifica os principais atores e suas interações circunscritas a um 

determinado ambiente institucional. Dentre os atores identificados destacam-se: startups, grandes 

empresas, incubadoras, aceleradoras, universidades, fundos e associações de capital de risco, 

parques tecnológicos, escritórios de advocacia especializados. O foco de análise conceitual é a 

capacidade sistêmica de criação de uma comunidade de startups. E o ambiente sistêmico 

fundamenta-se no desenvolvimento de instituições de apoio à decisão empresarial por meio de 

qualificação científico-técnica e empreendedora, mentorias, financiamento, cultura (eventos), 

regulação. Faz-se também uma revisão de estudos de caso que auxiliam no entendimento da 

construção de redes de relacionamento em ambientes de estímulo à inovação e ao 

empreendedorismo. A utilidade da rede gerada está na identificação dos principais atores (nós) e 

no conhecimento das relações (conexões) existentes entre estes, bem como na análise da 

quantidade das conexões e sua distribuição entre os diferentes atores. A análise de redes adotada 

baseia-se em quatro tipos de indicadores: centralidade dos nós, densidade das relações, formação 

de agregados relacionais (clusters) e vazios estruturais. O levantamento dos atores e das suas 

conexões é feito por meio de pesquisa nos sítios eletrônicos dos atores/organizações que 

compõem o ecossistema empreendedor de Curitiba. O gráfico de rede é elaborado por meio da 

Linguagem R (linguagem de programação gráfica). Os conhecimentos de programação gráfica 

foram adquiridos por meio de um Curso de Extensão (Elaboração de Gráficos em R: fluxos, 

mapas e redes) previamente realizado. 
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O UFPR Fórmula SAE 2 é um projeto de extensão, sem fins lucrativos, com o objetivo de 

desenvolver os membros para se tornarem profissionais qualificados e diferenciados no mundo 

de trabalho, fortalecendo os conhecimentos técnicos e a interação de seus integrantes com a 

sociedade. Por ser um projeto amplo e diversificado, é reconhecido como uma das melhores 

opções para se vivenciar a prática da engenharia ainda na faculdade. A concretização desse 

objetivo é alcançada através do projeto e fabricação de um carro do tipo “fórmula” com motor a 

combustão interna, cujas fases principais são: dimensionamento e especificação de materiais e 

componentes, simulação numérica, planejamento de processos, fabricação do protótipo, 

realização de testes simulativos práticos, geração de documentação técnica e participação 

competição “Fórmula SAE Brasil”. Para isso, a equipe conta com duas grandes áreas de 

gerenciamento: administrativo e técnico, sendo que cada uma delas é constituída por estudantes 

de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis e 

Administração, o que reforça a interdisciplinaridade do projeto. Vale ressaltar o importante 

relacionamento do projeto com as mais de vinte empresas parceiras, que apoiam o trabalho de 

desenvolvimento do carro, dentre as quais cabe citar a Renault do Brasil. Durante os quatro 

primeiros anos do Projeto UFPR Fórmula SAE, foram criadas oportunidades de crescimento 

pessoal e profissional, como intercâmbio para a Europa e oportunidades de estágio em empresas 

renomadas da região, além da possibilidade de participação em grandes eventos do segmento 

automotivo no Paraná. Ao final de todos os anos, ocorre a competição Fórmula SAE Brasil, 

evento em que a equipe apresenta para juízes da SAE toda a documentação de projeto e submete 

o carro desenvolvido ao longo do ano a provas estáticas e dinâmicas. Com os estudantes e 

docentes envolvidos no projeto foi possível criar oportunidades que normalmente não são 

vivenciadas durante o período de graduação. A aplicação prática de conhecimentos adquiridos 

em sala de aula, o trabalho em equipe, a habilidade de gerenciamento de projeto, fabricação, 

montagem e validação das partes do carro, constatam a magnitude e a relevância que o Projeto 

UFPR Fórmula SAE possui no meio acadêmico, além de proporcionar o desenvolvimento de 

profissionais com experiência diferenciada para o mundo do trabalho e ser fonte de 

desenvolvimento da engenharia nacional, uma vez que a equipe sempre busca novas tecnologias 

a serem aplicadas ao projeto. 
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Este trabalho tem o intuito de analisar os impactos da pandemia do covid-19 no Brasil e no mundo 

destacando suas reações econômicas. Apresenta inicialmente a resenha do artigo “Coronavirus: 

La pandemia y el sistema-mundo”. Em seguida, trata o panorama internacional, com dados sobre 

a crise econômica, e levantamento das medidas econômicas que os governos implementaram. 

Posteriormente consta o Brasil examinado com dados sobre a crise econômica e o debate sobre 

as medidas que foram ou deveriam ser implementadas pelo Estado. Na quinta parte, apresenta-se 

uma entrevista sobre a chamada Moderna Teoria Monetária, com enfoques inovadores de política 

econômica e já segue para as conclusões do texto que expõem a temática sobre a crise, 

desigualdade e pandemia. Os objetivos são baseados por meio da coleção de dados estatísticos 

para trazer informações sobre quais foram as medidas governamentais dos países, e destacou 

possíveis alternativas que o Brasil poderia adotar para enfrentar a crise do covid-19. Apresenta 

também aspectos da política monetária moderna. O método usado representou dados obtidos 

anteriormente a data de publicação deste artigo. Foram utilizadas para conjunção dos indicadores 

socioeconômicos as redes da Organização Mundial da Saúde (OMS) Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Comissão Econômica da América Latina (CEPAL) Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), entre outros sites institucionais. Os resultados podem ser 

divididos entre medidas sanitárias, atividades financeiras e auxílio governamental. A China foi o 

pioneiro em apresentar casos de infecção do vírus, mas, rapidamente foi adotado o lockdown. Nos 

países mais desenvolvidos, tiveram caráter semelhantes seguindo o exemplo chinês. Em relação 

as Américas o Estados Unidos apresentou o maior número não só de infectados como também de 

mortes no segundo trimestre de 2020. Já o prognóstico apresentado para a América Latina é de 

uma recessão, pois é uma região com elevada dependência mercantil. Países como a Índia e África 

compartilham em comum não só a pobreza e a disfunção governamental como também a não 

efetivação das medidas de distanciamento social. Portanto as informações mostraram que a 

pandemia gerou uma crise econômica para a maior parte dos países afetando os mais frágeis da 

desigual estrutura social. Os países que se saíram melhor são os que têm mais investimento em 

serviços de saúde, que conseguiram realizar mais testes e demonstraram maior autoridade diante 

das pressões de grupos econômicos. 
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Considerando que a teoria econômica ortodoxa tem como base o método neoclássico, isto é, se 

apoia na elaboração de premissas a priori a fim de, por meio de métodos matemáticos, encontrar 

sustentação empírica às teorias e fornecer conclusões indutivas, partimos do pressuposto de que 

esse tipo de abordagem se encontra limitado por não ser capaz de abarcar a complexidade própria 

das ciências sociais e principalmente as especificidades determinadas material e historicamente. 

Nesse sentido, urge o estudo e compreensão de outras teorias que possam alargar o escopo de 

análise do economista. A partir da leitura de dois artigos de autoria do professor do instituto de 

economia da UFRJ (IE/UFRJ), José Luis Fiori, é possível sistematizar um método de análise para 

a compreensão da dinâmica do capitalismo que forneça diferentes perspectivas. Os artigos 

selecionados argumentam a favor de uma economia política que busca a superação do paradigma 

desenvolvimentismo versus neoliberalismo (que dominaram o debate econômico no século XX). 

Por isso fornecem um arcabouço teórico que resgata a formação dos primeiros estados-nação 

europeus, a partir da dinâmica de protocooperação entre poder político e poder econômico, 

possibilitada por necessidades de constantes guerras, para explicar a atual configuração 

geopolítica. A discussão desses textos é parte de um projeto mais abrangente do grupo PET 

Economia UFPR e se insere dentro da perspectiva de complementariedade própria dos programas 

tutoriais. Nesse sentido, a leitura, apresentação e discussão dos artigos proporcionou avanços 

significativos no que tange ao conhecimento coletivo construído pelo grupo. Foi possível, por 

exemplo, discutir aspectos e organizações políticas dentro de um contexto histórico que propiciam 

o desenvolvimento de um Estado-nação. Além disso, pôde-se desenvolver discussões de caráter 

normativo aos desafios econômicos impostos à América Latina e ao Brasil principalmente. 
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O Brasil passa por uma crise hídrica desde 2001, quando seus reservatórios deixaram de atingir o 

percentual de 50% de segurança, o que vem se agravando ao longo dos anos. Por meio de uma 

pesquisa exploratória bibliográfica analisou-se o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), 

elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA), bem como pesquisas formuladas pela 

Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), quanto aos efeitos da situação hídrica sobre a 

população regional, e outras referentes a privatizações no mercado do sistema energético. No 

PNSH verificou-se que a crise e segurança hídrica envolvem as dimensões humana, econômica, 

ecossistêmica e de resiliência. Identificou-se, ainda, riscos que podem gerar insegurança hídrica, 

como o aumento populacional em áreas urbanas e crescimento econômico, que combinado com 

ausência de planejamento e investimento em infraestrutura hídrica são fatais para causar tais 

vulnerabilidades. A mudança climática também foi fator gerador de aumento de riscos e pesquisas 

apontam o desmatamento da Amazônia como vetor da escassez de chuvas em certas regiões do 

país. Como resultado, constata-se que famílias de baixa renda são as mais afetadas, eis que 70% 

da população que não possui abastecimetno de água recebe renda per capita de meio salário 

mínimo mensal. Um levantamento de 2014 feito pela Sanepar mostrou que a cada cinco casas 

paranaenses uma não tem caixa d’água. Diante de uma das piores crises hídricas da história foi 

autorizada a privatização no saneamento, situação esta que preocupa porque o mundo caminha 

em direção oposta: 884 municípios de diversos países reestatizaram seus serviços entre os anos 

de 2000 e 2017, sendo 287 na área de saneamento. A Eletrobras, maior e mais lucrativa empresa 

do setor na América Latina, responsável por 30% da energia gerada no Brasil também será 

privatizada. Conclui-se que segurança hídrica requer um Estado forte, sendo imprescindível o 

planejamento estatal, fomento e realização de investimentos públicos nesta sensível área que 

envolve a soberania do país. O objetivo do presente trabalho foi de contribuir para a compreensão 

das causas da crise hídrica e uma melhor análise acadêmica sobre o tema, demonstrando que 

atualmente corre-se risco de apagão, encarecimento de tarifas, serviços ineficientes, 

desabastecimento de água e mais desigualdade social. 
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Desde seu modelo inicial, no final do século XVIII com o advento dos motores a vapor, a indústria 

e suas revoluções moldam a sociedade e economia, porém seu conceito também evoluiu, contendo 

não mais apenas a linha de produção ou manufatura, mas passando a englobar qualquer cadeia 

onde uma matéria prima é processada a fim de produzir algo novo e de maior valor agregado. 

Assim, com o avanço da computação, experimentado a partir da segunda metade do século XX, 

nem a matéria prima tão quanto o produto precisam de corpo físico, eles podem ter uma natureza 

puramente digital, como um aplicativo, ou natureza mista, como smartphones, que são ao mesmo 

tempo ferramenta e interface. Agora, no começo do século XXI,  outra revolução se faz presente, 

com a invenção e popularização de tecnologias como Internet das coisas, algoritmos de 

inteligência artificial e Big Data, e apesar da magnitude e escalabilidade das consequências delas 

ainda são poucos os países presentes no debate e que estão de fato estruturando o ecossistema 

para criação de inovações pautadas nessas tecnologias. Os países distantes do debate e sem os 

incentivos ao desenvolvimento dessas soluções verão suas economias se tornarem obsoletas e 

incapazes de competir a nível global, assim sendo eternamente importadores de tais soluções e 

sentenciando sua economia à estagnação, quando não ao retrocesso, por causa de fenômenos 

como reshoring e fuga de cérebros. Buscamos, assim, numa tentativa de evitar o cenário descrito, 

analisar quais foram as medidas e políticas dos países que planejaram sua adoção às tecnologias 

4.0 e, com isso, traçar um paralelo sobre quais dessas ações de fato se fazem responsáveis pela 

disparidade de tais países frente ao resto do mundo e como seria feita uma transposição delas para 

a realidade brasileira. Com essa análise, se faz fomentado o debate e deve-se ser capaz de guiar o 

início da discussão em também outros países em situação similar e que desejam se posicionar 

como agentes ativos dessa nova transição da esfera produtiva 
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O projeto UFPR Baja propõe um desafio de Engenharia para que estudantes possam aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sua graduação, visando incrementar sua preparação para 

o mercado de trabalho. Ao participar deste projeto, cada estudante se envolve no desenvolvimento 

de um veículo off road, em um caso real, desde a sua concepção, projeto detalhado, construção e 

testes. Desta forma, é constituída uma equipe multidisciplinar que representará a UFPR em 

competições organizadas pela SAE BRASIL, para avaliação comparativa dos projetos de 

estudantes de várias Instituições de Ensino Superior. No Brasil, a competição nacional recebe o 

nome de Competição Baja SAE BRASIL e as competições regionais são nomeadas como Etapa 

Sul, Sudeste e Nordeste. A equipe vencedora da competição nacional recebe o direito de competir 

na etapa internacional da prova nos Estados Unidos. A participação da equipe UFPR Baja em 

competições implica no atendimento dos requisitos de projeto estabelecidos pela SAE BRASIL, 

o que exige planejamento e programação, e segue um cronograma que dura cerca de 1 ano. Para 

se tornar mais próximo da realidade, o regulamento da competição nacional exige que a equipe 

faça a projeção estimada pela equipe para produção em série de 4000 unidades deste veículo off 

road por ano. Desse modo a equipe UFPR Baja é estimulada a organizar setores de uma empresa 

para desenvolvimento da engenharia, projeto, gerenciamento de recursos humanos, fabricação e 

administração. Todas estas atividades fortalecem a formação profissional, melhorando sua 

preparação para o mercado de trabalho. O grande potencial de aprendizado de estudantes do 

projeto UFPR Baja permite extrapolar o conhecimento desenvolvido para a comunidade externa 

da Universidade. Durante o desenvolvimento do veículo, a equipe deve estabelecer contatos e 

parcerias com fornecedores e empresas locais do ramo de projeto e manufatura, desenvolvidos na 

forma de trocas de infomações, apoio técnico e patrocínio financeiro, fornecimento de peças e 

serviços. Assim, o projeto UFPR Baja desenvolve um conjunto de ações que visam disseminar 

suas atividades junto a comunidade empresarial local. Também são realizadas apresentações do 

veículo em escolas do ensino médio com o intuito de motivar estudantes do ensino médio pelo 

interesse à ciência e à engenharia, através dos testemunhos da equipe em relação aos desafios do 

projeto enfrentados para o alcance dos objetivos. A participação em exposições e feiras 

complementa o objetivo de divulgar o projeto UFPR Baja perante a comunidade. 
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Com a grande demanda da construção civil, o mercado construtivo vem exigindo concretos com 

características diferenciadas, dentre os quais destaca-se o concreto auto adensável (CAA). Este 

trabalho teve por objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o CAA, apontando suas 

principais características, composição típica e aplicações. Para isso, fez-se uma pesquisa sobre o 

tema nas bases de dados disponibilizadas pela Universidade Federal do Paraná e em sites da 

internet, utilizando palavras chaves definidas para o estudo. Como resultado da pesquisa 

realizada, verificou-se que o CAA começou a ser desenvolvido no Japão no início da década de 

1980 devido à dificuldade de executar estruturas com altas taxas de armaduras e formas 

complexas, que levavam a problemas de durabilidade das estruturas. O CAA caracteriza-se por 

apresentar fluidez suficiente para preencher todos os espaços das formas, passando por regiões 

com altas densidades de armaduras a ser capaz de evitar a segregação dos agregados. Este tipo de 

concreto pode ser moldado nas formas pelo seu próprio peso sem ajuda de qualquer equipamento 

de vibração ou compactação externa. Estas características permitem reduzir significativamente a 

mão de obra durante a etapa de execução das estruturas. Os materiais utilizados no CAA são 

basicamente os mesmos dos concretos comuns (cimento, areia, brita, água), alterando apenas a 

dosagem de finos, que deve ser mais elevada que no concreto convencional. Isso se consegue 

muitas vezes pelo uso de adições minerais. Além disso, é necessário utilizar aditivos 

superplastificante e/ou modificadores de viscosidade para aumentar a fluidez e a viscosidade do 

concreto, elevar a resistência à segregação da mistura, assim como sua resistência mecânica e a 

durabilidade. Esse tipo de concreto foi recomendado para estrutura com alta taxa de armadura, 

parede de concreto, estrutura de concreto aparente, obras arquitetônicas e estruturas pré-

fabricadas. Alguns estudos demonstraram que o uso desse concreto permitiu a redução de número 

de funcionários nas concretagens, conferiu também maior economia com reparo devido seu 

melhor acabamento e também maior segurança nas obras, já que as atividades realizadas foram 

reduzidas. Portanto ofereceu maior segurança, maior qualidade e maior durabilidade das 

estruturas. Após analisarmos o histórico do concreto auto adensável e suas propriedades, pudemos 

consumar a ideia de que o material apresenta grande potencial para aplicação em obras e deve se 

tornar cada vez mais utilizado no futuro. 
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A monitoria é um projeto desenvolvido para atender a demanda dos alunos referente a disciplinas 

elegidas por necessidade, que tem como função auxiliar a/o docente e aumentar a interação entre 

os discentes. Na UFPR, todas as monitorias oferecidas desde Março de 2020 foram virtuais, 

configurando o Programa de Monitoria Digital. Após seleção de monitores para a disciplina 

TC035 (Mecânica dos Solos), a professora Liamara Paglia Sestrem (do Departamento de 

Construção Civil) sugeriu a elaboração de um documento com resoluções de exercícios sobre os 

seguintes temas: Tensões, Permeabilidade e Fluxo, Resistência ao Cisalhamento e Adensamento, 

estabelecendo a linguagem de aluno para aluno. O documento foi formulado de maneira universal, 

isto é: apesar de ser realizado a partir de exercícios de listas do corpo docente da disciplina, 

independe delas, pois todos os dados foram transpostos. O modelo possibilitou que alunos e 

professores de outros semestres e/ou instituições possam utilizá-lo sem recorrer a arquivos 

auxiliares. A elaboração das resoluções demandou estudos extracurriculares por parte dos 

monitores, que debateram acerca de vídeos e artigos sugeridos pela professora para esclarecer 

eventuais dúvidas e apresentá-las da maneira mais direta possível. O produto foi compartilhado 

através das plataformas Microsoft Teams e WhatsApp para os alunos de maneira segmentada, ou 

seja, dividido entre cada tema, para acompanhar o andamento das aulas. Após a completa 

elaboração e revisão, todos os arquivos foram mesclados em um único documento com mais de 

250 páginas, que contemplou todos os assuntos. A resolução dos exercícios proporcionou aos 

monitores discussões teóricas de grande valia que, junto ao suporte técnico da orientadora, 

geraram aprofundamento considerável nos conhecimentos da Mecânica dos Solos, que 

alcançaram os alunos por meio da monitoria. Através de pesquisa realizada por meio da 

ferramenta Google Forms, com amostra de 16% dos alunos matriculados no período, os 

documentos referentes a cada tema foram avaliados com mais de 90% de aprovação (desempenho 

“Bom”, entre “Bom”, “Regular” e “Ruim”).  Estes dados refletem o retorno positivo por parte dos 

discentes e a validade da apostila para a comunidade acadêmica, de modo a estender sua utilidade 

aos futuros estudos relacionados à Mecânica dos Solos. Os monitores João e Mateus, juntos à 

orientadora Liamara, buscaram produzir um documento universal para facilitar o exercício da 

academia, e assim o trabalho se sucedeu. 
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É de conhecimento da comunidade acadêmica que por mais completa que possa ser uma grade 

curricular, se torna quase impossível abranger por completo todas as áreas e conhecimentos em 

um curso de graduação, seja tanto pela falta de tempo hábil para a exposição do tema, quanto pela 

velocidade com que surgem novas tecnologias e conhecimentos. Assim ocorre com a engenharia 

civil, uma área que existe há séculos e que continua evoluindo, tornando inviável ter 

aprofundamento em todos os conhecimentos em apenas 5 anos de graduação. Tendo em vista tais 

dificuldades, o grupo PET Engenharia Civil desenvolveu o projeto Construindo Conhecimento: 

Telhado Verde, que tem por objetivo o estudo, o cálculo e a construção de um telhado verde, além 

de transmitir tal conhecimento à graduação por meio de micursos. O projeto prevê a realização 

de um projeto de um paráciclos com cobertura em telhado verde, seu dimensionamento, 

juntamente com a elaboração de uma apostila sobre o assunto e, posteriormente, um curso sobre 

o tema voltado à comunidade acadêmica. O curso será ministrado de forma online, com inscrição 

gratuitas. O paráciclo projetado é à uma área localizada no Centro de Estudos de Engenharia Civil 

(CESEC), no campus politécnico da UFPR. O projeto inclui o estudo bibliográfico e de normas 

de projeto pertinentes, a elaboração do projeto, memorial de cálculo e desenhos técnicos 

pertinentes, além da elaboração da apostila e do material do curso. Após a ministração do curso 

o material será disponibilizado à sociedade por meio de divulgação online nas redes do PET. Os 

resultados dessa atividade do grupo PET são: a apresentação desse tema inovador à comunidade 

acadêmica e à sociedade, a conscientização à respeito da sustentabilidade em meio ao ambiente 

de construção civil, à formação de qualidade dos discentes de engenharia civil da UFPR e à 

iniciação à docência dos integrantes do grupo. Desse modo, é perceptível que o projeto Telhado 

Verde é de grande importância para o desenvolvimento do senso crítico na construção para os 

estudantes da graduação, e que ele possa contribuir para que no futuro, como engenheiros, reflitam 

a respeito do seu modo de construir e façam a diferença através do seu trabalho, atrelando a 

tecnologia das construções com um desenvolvimento mais sustentável. 
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Observando a necessidade de incentivar os estudantes do curso de Engenharia Elétrica ao estudo 

da eletrônica e promover a pesquisa e aprimoramento dos membros do grupo PET, o grupo PET 

Engenharia Elétrica da UFPR criou o projeto Mural Interativo com Protótipos Eletrônicos. O 

Mural Interativo faz uso de um painel de vidro, ou mural, disposto nas dependências do prédio 

do departamento de Engenharia Elétrica da UFPR, onde os petianos (membros do PET) projetam 

e expõem protótipos interativos em eletrônica. Com isso se promove a curiosidade e motivação 

por parte da comunidade discente em aplicações práticas de conceitos de sistemas eletrônicos 

embarcados, uma vez que eles interagem com os protótipos. Além disso, a confecção desses 

protótipos promove a pesquisa e aprimoramento dos petianos. Durante a pandemia, o grupo focou 

no projeto e confecção individual desses circuitos eletrônicos, ou seja, cada discente em sua casa, 

trabalhou num protótipo, para então ser instalados futuramente no mural, quando houver o retorno 

das atividades presenciais. No primeiro semestre de 2021 o projeto foi responsável pelo 

desenvolvimento de dois novos protótipos (Relógio Digital usando MSP430G2553 e o Jogo da 

Velha com controle por bluetooth no painel 16x32). A apresentação desses protótipos foi feita 

através de vídeos tutoriais e fotos, publicados nas redes sociais do grupo, onde os petianos 

apresentaram e mostraram o funcionamento desses protótipos. Posteriormente os mesmos 

protótipos serão instalados no painel do PET. Pode-se observar como resultado do 

desenvolvimento desses projetos um aprimoramento nos conhecimentos práticos e teóricos em 

sistemas eletrônicos embarcados adquiridos pelos petianos responsáveis, já que, para o 

desenvolvimento dos mesmos foi necessário dedicação e pesquisa para o domínio de 

determinadas ferramentas e componentes, aprimorando, dessa forma, seu conhecimento no final 

do projeto.  Além disso, os protótipos cumprem com o papel de incentivar os estudantes ao estudo 

da eletrônica, visto que sua divulgação fornece alternativas práticas para os estudantes aplicarem 

seus conhecimentos teóricos. Por fim, a exposição desses protótipos nas redes sociais do grupo 

também aumenta a visibilidade do grupo perante a comunidade externa. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA 

Nº: 202110348 

Autor(es): Gabrielly Santos Estevam 

Orientador(es): Jose Simao De Paula Pinto 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Apps, Arduino, Iot 

 

A proposta objetivou levar conhecimento do desenvolvimento de APPs simples, para aplicação 

em quaisquer áreas, ensinando professores e alunos a desenvolverem aplicativos eles mesmos, 

sem uso de linguagens de programação, de forma a incentivar o desenvolvimento científico-

tecnológico nas escolas. A hipótese é o empoderamento dos professores e alunos quanto ao 

'domínio' das ferramentas relativas à celulares e internet das coisas, visando explorar criatividade 

e iniciação tecnológica. Justifica-se a proposta no tocante à inclusão no mundo digital de alunos 

e professores, não como usuários mas como efetivos agentes de transformação, criadores de seus 

próprios aplicativos, abrindo aos professores a possibilidade de tornar suas aulas mais atrativas à 

geração tecnológica que temos hoje em sala, e, para os alunos, um meio de desenvolver 

criatividade e inovação, além de oportunidades a empreendedorismo e capacitação para empregos 

tecnológicos. Além da programação dos aplicativos em celulares buscou-se a interação com 

dispositivos da internet das coisas (IoT) em plataforma Arduino. No tocante a esta última 

possibilidade, a execução de coleta de dados por meio de sensores e redes 5G é uma das aplicações 

mais citadas em literaturas recentes. A metodologia aplicada nesta fase foi experimental, com 

consulta e produção de material bibliográfico e audiovisual voltado a treinamentos. O 

desenvolvimento foi baseado nas plataformas MIT Inventor e Arduino. Do ponto de vista de 

experimentação científica, o ambiente digital, natural aos estudantes de hoje, provê extensa 

possibilidade de realização de experimentos e de coleta de dados em diversas áreas, bem como 

da experimentação na construção de sensores pelos próprios estudantes, seja como experiência de 

aprendizado, seja como experimentação de materiais e técnicas/ criatividade. O campo de 

aplicação da junção de tecnologias celular + IoT é amplo, mas, resumidamente, esta proposta 

alinha-se às ODS 9 e 4 (especialmente 9.c, 4.4, 4.b e 4.c); e, permite a criação/ execução de 

atividades relativas, por exemplo, à objetos de conhecimento e práticas de linguagem em várias 

unidades temáticas, análise, construção de repertórios, coletar dados de entrevistas, elaboração de 

algoritmos, práticas de softwares, dentre várias existentes no BNCC para todas suas áreas e 

componentes curriculares. O resultado do projeto foi a produção de material voltado a cursos e 

treinamentos em programação de APPs e internet das coisas (IoT). 
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KC-UFPR - KART CROSS UFPR JANDAIA DO SUL 

Nº: 202110358 

Autor(es): Andre Luiz Gazoli de Oliveira 

Orientador(es): Marcelo Jose Da Silva 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Federação Paranaense De Automobilismo, Jandaia Do Sul, Kart Cross 

 

O objetivo do projeto KC-UFPR é envolver a comunidade (acadêmica e externa) no 

desenvolvimento de veículos off-road para as competições em pista de terra, considerando a 

modalidade Kart Cross, regulamentada pela Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). 

Para tanto, a máquina será construída por “múltiplas mãos”, envolvendo principalmente, os 

estudantes dos cursos de engenharia lotados no Campus da UFPR Jandaia do Sul (engenharias: 

agrícola, alimentos e produção). A construção também dependerá de parcerias com membros da 

comunidade externa (oficinas automotivas, serralherias e indústrias). Em contrapartida, a equipe 

do projeto pretende levar ao público: palestras, oficinas de demonstração, publicações técnicas, e 

divulgação em mídias sociais. Dessa forma, a expectativa é que o projeto KC-UFPR alcance uma 

maior interação entre o público acadêmico e a comunidade externa. Ademais, a partir da 

qualificação técnica dos estudantes envolvidos, o projeto pretende produzir e divulgar conteúdos 

de qualidade sobre os veículos automotores da categoria de velocidade em pista de terra. 

Infelizmente o projeto iria iniciar no começo de 2020 e bem no momento em que estávamos 

selecionando as alunas e os alunos para a equipe do projeto, tivemos o início das restrições devido 

à Pandemia do COVID-19. Desde então, estamos com as atividades suspensas considerando a 

restrição máxima da UFPR. Após o retorno das atividades presenciais, pretendemos iniciar as 

atividades com a seleção de alunas e alunos, o estudo das regras da FPrA, projeto das partes do 

veículo (chassi, suspensão, motor, etc) e construção do veículo em parceria com a comunidade 

local (que possui tradição nesse esporte). O projeto está dividido em três fases, sendo que a Fase 

1 contempla as segintes atividades: (1) elaborar o desenho técnico de um veículo, respeitando o 

regulamento técnico da FPrA; (2) definir os materiais necessários para a fabricação; (3) fabricar 

o veículo em parceria com a comunidade local; (4) testar e validar o veículo; (5) fazer a análise 

de impacto ambiental da fabricação e do uso do veículo. Essa Fase estava prevista para ocorrer 

de 2020 a 2022, mas com a situação atual, assim que retornarmos as atividades, faremos uma 

nova previsão para a execução das atividades. 
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FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INDICADORES AGROPECUÁRIOS PARA O 

ESTADO DO PARANÁ 

Nº: 202110367 

Autor(es): Emanuely da Silva Santos 

Orientador(es): Paulo Rossi Junior 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Boi Gordo, Indicadores De Preços, Mercado Da Carne 

 

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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A PARTICIPAÇÃO DO POVO PRETO – QUILOMBOLAS NA DISTRIBUIÇÃO DE 

TERRAS NO PARANÁ: PESQUISA COM OLHAR DA CARTOGRAFIA 

Nº: 202110377 

Autor(es): Stephany Cristina Farias de Souza 

Orientador(es): Harrison Lourenco Correa 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Comunidades Remanescentes De Quilombo, Demarcação, Território 

 

O objetivo desta pesquisa é representar, através de dados e gráficos, a atual situação dos  

remanescentes quilombolas do estado do Paraná, contribuindo para que haja maior assistência às 

suas reais necessidades e responsabilização do governo para resolução de suas demandas. Dando 

continuidade aos trabalhos realizados em 2020, inicialmente foram traçadas metas para atividades 

a serem realizadas visando à melhora do que já foi levantado e para trazer um panorama diferente 

em relação à essa temática nessa nova fase de pesquisa. O estado do Paraná é tratado por meio 

das mídias como um estado colonizado prioritariamente por europeus. Como os territórios 

quilombolas se  esclaram no território urbanizado ao longo dos anos, a demarcação de seus limites 

já não existe mais de forma clara. O sentimento de pertencimento territorial que se manteve foi 

por meio de transmissão da cultura e dos costumes. Dar visibilidade aos quilombolas e localizá-

los espacialmente dentro de um contexto urbano pode, de certa forma, trazer uma mudança de 

ações em relação aos remanescentes. O cenário atual pandêmico reforça a necessidade de uma 

melhor assistência com estas comunidades. Por isso, além do panorama histórico desse grupo, 

que demonstrará como ocorreu o seu crescimento, sua redistribuição espacial conforme as 

mudanças ocorridas no entorno dessas comunidades e sua condição atual enquanto comunidades 

remanescentes demarcadas e também não demarcadas, serão apresentados (devido à 

excepcionalidade da pandemia) alguns números de ocorrência de casos de COVID-19 destas 

comunidades, por meio de mapas e de dados numéricos. A metodologia utilizada para realização 

deste trabalho foi a apresentação das demandas apresentadas por estas comunidades por meio de 

consultas e, com os dados coletados, foi realizado um comparativo entre demandas apresentadas 

e necessidades imediatas. Com base nestas consultas, foram apresentadas alternativas de soluções 

que poderiam ser implantadas e algumas considerações acerca dos tópicos apresentados. 
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PROTOTIPA DESIGN 

Nº: 202110383 

Autor(es): Amanda Umlauf Sampaio, Bruno Eduardo Tozo, Cristina da Silva Simao, Daniela 

Milena Hartmann, Eduardo Serraglio do Nascimento, Heloisa Pereira Machado, Juliana Moreira 

Alvares, Lucas Franco Mendes, Marcella Jenichen Perussolo, Marcus Vinicius Granemann Men 

Orientador(es): Elisa Strobel Do Nascimento, Gabriel Chemin Rosenmann 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Design, Entre Conceito E Produção, Fabricação Digital 

 

O Prototipa Design tem como objetivo articular na Extensão, Ensino e Pesquisa diversas ações 

que visam a autonomia na materialização de projetos de design - na etapa da transição do conceito 

para a fabricação. O projeto foi formalizado em 2020 e tem seu espaço de concretização no 

laboratório de Prototipagem Rápida do Departamento de Design. Durante a pandemia de Covid-

19, as ações na modalidade emergencial remota foram planejadas para continuar atendendo ao 

objetivo inicial do projeto e seguiram nas frentes: 1-Apoio ao projeto de extensão Rede UFPR de 

Combate ao COVID19 com a produção de mais de 1200 protetores faciais; 2- Produção de 

eventos temáticos, como “Oficina de Portfólio” e série “Conversas sobre Design e Materiais 

Vivos”; 3- Produção de ebook com cases de design entre conceito e fabricação a partir de 

entrevistas com designers de diversos segmentos; 4- Produção de materiais didáticos sobre a 

utilização de software de modelagem tridimensional virtual voltados à fabricação digital; 5- Série 

de eventos “Se eu Soubesse Antes” em que designers trazem conselhos sobre a sua atuação com 

determinados processos de fabricação - e edição de material em vídeo a partir da série para 

disponibilização e alcance de um público externo maior. Nesta apresentação detalham-se as 

últimas três ações. A produção do ebook (3) partiu da lista de profissionais da área pelos quais os 

discentes participantes do projeto tinham admiração. Nove designers ou equipes de design 

participaram e o ebook se encaminha para a finalização no final do ano de 2021, ele será 

gratuitamente disponibilizado no repositório digital da UFPR. Já a ação de produção de materiais 

didáticos (4) para utilização de software de modelagem tridimensional virtual, contou com a 

orientação de uma aluna da pós-graduação e foi motivada pela perspectiva de facilitar a retomada 

das atividades presenciais do projeto e contribuir com as disciplinas do curso de Design de 

Produto. Quatro vídeos são disponibilizados em plataforma digital gratuita. Por fim, a série de 

eventos (5) “Se eu Soubesse Antes” já contou com as falas de designers sobre os processos de 

Modelagem 3D em Fusion 360; Corte a laser; Injeção e Sopro e Impressão 3D. Este material está 

sendo editado e será disponibilizado gratuitamente em vídeo em plataformas digitais. Assim o 

Prototipa Design buscou manter seu vínculo com a comunidade externa - com eventos abertos, 

acesso a materiais e com a conexão com profissionais externos da área. 
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MINICURSOS: CONTRASTE DO MINICURSO PRESENCIAL X REMOTO 

Nº: 202110390 

Autor(es): Ezequias David, Henrique Thomaz Saravia, Marcelo Luis Hostins Filho, Naiury da 

Silva Marcondes 

Orientador(es): Carlos Alberto Ubirajara Gontarski 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Ambiente Virtual De Ensino, Ensino, Software 

 

Há alguns anos o grupo PET Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná oferece 

minicursos para a graduação com o intuito de enriquecer e auxiliar os discentes através do ensino 

de noções básica de diversos programas utilizados nos ramos de tecnologia e engenharia como, 

por exemplo, Planilhas Eletrônicas, Aspen Plus® e Scilab. As aulas dos minicursos revisam 

conceitos de matérias já abordadas na graduação e realizam a introdução aos softwares com a 

resolução de exercícios propostos, promovendo o uso de novas ferramentas aplicadas à solução 

de problemas, complementando a graduação e preparando a/o discente para o mercado de 

trabalho. Antes da pandemia, todo semestre eram oferecidos ao menos dois minicursos, no 

entanto, com o período de aulas remotas, foi necessário uma adaptação por parte do planejamento 

do grupo PET, onde foi aprovado o desenvolvimento de aplicação piloto de forma online, devido 

à demanda e à necessidade das/os discentes. Todo o material didático foi elaborado pelas/os 

PETianas/os focando nas adversidades da aplicação remota e das plataformas disponíveis para 

isso. Os minicursos ofertados pelo grupo têm uma grande demanda, visto que há um rápido 

preenchimento das vagas em poucas horas após a abertura das inscrições. Em 2020, devido a 

adaptação, foi realizado 1 minicurso piloto: Planilhas Eletrônicas Módulo I, carga horária de 8 

horas. Já em 2021, foram planejados para aplicação 3 minicursos no primeiro semestre: Planilhas 

Eletrônicas Módulo I, Planilhas Eletrônicas Módulo II e Scilab, os dois últimos com carga horária 

de 10 horas. Quanto às plataformas utilizadas, foram analisadas o Microsoft Teams e o Google 

Meet, sendo escolhido o Teams devido às suas vantagens e maior profissionalidade. Em todos 

esses minicursos o grupo PET Engenharia Química alcançou satisfação superior a 95% e 100% 

de recomendação, informações coletadas através de formulário online, que também questiona o 

desempenho da/o ministrante e monitoras/es, relevância do conteúdo, velocidade da aula e 

comentários. Os minicursos contemplaram, na pandemia, 103 discentes, com 253 inscrições. 

Esses resultados e a alta concorrência por vagas, fazem dessa prática uma tradição do PET 

Engenharia Química. Assim, essa atividade tornou-se algo cobrado e reconhecido pelas/os 

discentes e docentes, que auxiliam na divulgação dos minicursos e opinam sobre conteúdos 

abordados nos mesmos, no entanto, proporcionar essa atividade em pandemia exigiu considerável 

inovação. Dessa forma entende-se que a tradição em minicursos desenvolvida pelo grupo foi 

renovada e superou seus objetivos. 
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CANAL DO YOUTUBE: PROPAGANDO O ENSINO ALÉM DA GRADUAÇÃO 

Nº: 202110404 

Autor(es): Alisson Graciano Rezzadori, Beatriz Pacheco de Carvalho Brasil, Julia Azevedo 

Bratfisch, Ludmylla Weber Kienen Muller Simon, William Roberto Tangi 

Orientador(es): Carlos Alberto Ubirajara Gontarski 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Ensino, Extensão Universitária, Youtube 

 

No ano de 2019, o grupo PET Engenharia Química UFPR passou a elaborar e disponibilizar 

materiais audiovisuais na plataforma digital YouTube. Esse projeto surgiu com o propósito de 

auxiliar os graduandos de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná com conteúdos 

fundamentais para o currículo do curso e fomentar o contato desse público com o Programa de 

Educação Tutorial, buscando atender uma quantidade maior de discentes do que a que já era 

contemplada pelos demais projetos do grupo voltados para a graduação. Ademais, com as medidas 

vigentes de isolamento social em função da pandemia de COVID-19, o canal do YouTube do 

PET engenharia química se tornou um recurso ainda mais essencial para preservar o contato do 

grupo com os discentes. Assim, nesse período foram elaboradas produções voltadas 

especificamente para amparar os estudantes nesse momento atípico, de modo a restabelecer o seu 

interesse com o curso. Outra característica do uso do YouTube para criação de conteúdo é que 

seu uso não está necessariamente limitado aos membros do grupo responsáveis diretos pela 

plataforma. No último semestre, a plataforma foi utilizada para complementar outros projetos do 

grupo, como um minicurso de planilhas II e um minicurso de calculadora gráfica, a HP Prime. 

Desde que o canal foi criado, foram postados 46 vídeos, sendo 27 somente no ano de 2021. 

Diversos assuntos foram abordados, tais como: sistemas de unidades (análise dimensional, 

grandezas na engenharia química e conversão de unidades), cálculo 1 (limites, derivadas e 

integrais), métodos de estudo e áreas de trabalho dentro da engenharia química. Neste ano, os 

vídeos alcançaram um total de 2714 visualizações, além de 92,5 horas de exibição e 28300 

impressões. Considerando tudo que foi colocado, pode-se dizer que o projeto tem importante 

impacto para o grupo, favorecendo a imagem da qualidade em ensino e contemplando importantes 

pilares indissociáveis da tríade universitária, o Ensino e a Extensão, que servem de inspiração 

para o dia-a-dia de cada PETiano. 
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DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS PARA O MONITORAMENTO DE 

ENERGIA DA UNIVERSIDADE 

Nº: 202110418 

Autor(es): Joao Tocha Ferreira Junior 

Orientador(es): Eduardo Parente Ribeiro, James Alexandre Baraniuk 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Banco De Dados, Eficiência Energética, Monitoramento De Energia 

 

A UFPR vem realizando diversas ações voltadas à redução do consumo de energia elétrica 

vinculados ao Programa de Eficiência Energética da ANEEL, financiado pela COPEL e regulado 

pela ANEEL. Como atividade de contrapartida, a universidade constituiu uma equipe de bolsistas 

de graduação denominada Projeto ENERGI, com o objetivo de auxiliar no monitoramento do 

consumo e de sugerir ações de eficiência energética com a consequente redução dos gastos. Para 

analisar e compreender a distribuição do consumo de energia elétrica nos prédios e nos campi da 

UFPR, o Projeto ENERGI desenvolveu um banco de dados próprio para auxiliar na gestão e 

automatizar a geração dos indicadores. Neste banco de dados foram inseridas as informações de 

consumo de energia fornecidos pela COPEL, adequados para realizar análises comparativas entre 

campi da UFPR, além dos dados obtidos de 110 multimedidores instalados nas edificações, 

possibilitando estudos mais específicos como as comparações de consumo entre cursos ou 

prédios. Para realizar tais análises considerou-se os dados relacionados à infraestrutura e 

ocupação, como como a área construída dos prédios, cursos que utilizam os espaços e o número 

de discentes de cada curso. Os dados da COPEL são fornecidos de 5 em 5 minutos, enquanto que 

os multimedidores disponibilizam o consumo de hora em hora. Utilizando destas informações, 

gerou-se os indicadores de eficiência energética, tais como tonelada equivalente de petróleo (tep), 

consumo por metro quadrado e consumo por aluno. O sistema desenvolvido armazena os dados 

de área total e área construída dos campi da UFPR e de suas edificações, obtidos dos dados 

disponibilizados pelo projeto CampusMap, desenvolvido no Centro de Pesquisas Aplicadas em 

Geoinformação (CEPAG). Por fim, os dados de cursos de graduação e número de discentes 

obtidos da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD). Com todos esses 

dados reunidos, os indicadores são obtidos automaticamente conforme a disponibilidade dos 

dados presentes. O acesso aos dados é realizado utilizando a plataforma do PowerBI, um serviço 

de análise de dados e negócios da Microsoft, que possibilita a visualização e análise dos dados 

coletados e gerados pelo banco de dados fazendo o uso de dashboards. As informações geradas 

são disponibilizadas para o público no site do Projeto ENERGI e foram utilizados em ações de 

eficiência energética na UFPR. 
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A redução das despesas com energia elétrica é de grande interesse da UFPR que vem adotando 

medidas que buscam a maior eficiência energética e a redução no valor das despesas em energia 

elétrica. Uma das estratégias de redução é o gerenciamento de faturas de energia, que necessita 

de baixo investimento e traz economias nos gastos com eletricidade. Neste contexto, a gestão de 

faturas foi realizada no projeto ENERGI, com o objetivo de encontrar oportunidades de economia 

no uso de energia elétrica nas diversas Unidades Consumidoras (UCs) da UFPR. O Projeto 

ENERGI é formada por uma equipe de bolsistas de graduação que realizam estudos em eficiência 

energética, que são atividades de contrapartida da UFPR ao Programa de Eficiência Energética 

ANEEL, financiado pela COPEL e regulado pela ANEEL. A UFPR possui mais de 60 UCs, mas 

a gestão de faturas foi especialmente direcionada às 24 UCs atendidas em Alta Tensão. O 

gerenciamento de faturas de energia foi realizado buscando identificar oportunidades de 

economia para períodos típicos de ocupação das instalações da UFPR. Por isso, foram coletados 

dados de uso e custo da eletricidade para os anos de 2018 a 2021. Através da avaliação destas 

informações buscou-se identificar oportunidades de economia relacionadas a: Contratação de 

Demanda, Correção do Fator de Potência das Instalações, Modalidades Tarifárias, Consumo em 

Horário de Ponta e Revisão dos Dados Faturados das Contas de Energia Elétrica. A partir da 

análise dos dados coletados, foram detectadas diversas oportunidades de economia, sendo as 

principais relacionadas a Contratação de Demanda e a Correção do Fator de Potência que juntos 

podem proporcionar uma redução do valor total das faturas em cerca de 5%. Os relatórios foram 

encaminhados à Comissão de Conservação de Energia – CICE da UFPR com sugestões de ações 

que possam reduzir a despesa. O método de análise utilizado está estruturado em planilhas 

eletrônicas que possibilitam a ampliação dos estudos para novas Unidades de Consumo ou para 

outras instituições que desejam gerenciar suas faturas de energia. As atividades realizadas 

possibilitaram identificar os custos evitáveis presentes nas faturas de energia da UFPR, que 

podem ser corrigidos e, com isso, obter reduções significativas nas despesas com energia elétrica. 
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O monitoramento de energia elétrica fez parte do escopo do projeto ENERGI tendo como objetivo 

analisar o consumo de energia elétrica dos prédios da UFPR localizados nos campi de Curitiba, 

além de monitorar os resultados das ações de eficiência energética. Estas atividades estão 

vinculadas ao Programa de Eficiência Energética ANEEL, realizado pela UFPR como 

contrapartida aos investimentos da COPEL regulado pela ANEEL. Esse monitoramento foi 

realizado por meio de 110 medidores de energia distribuídos em diversos prédios da UFPR 

instalados em 2019, sendo coletados os dados destes medidores, sendo complementados com 

informações obtidas das faturas de energia da COPEL, formando um banco de dados para 

elaboração dos indicadores. Para a análise dos indicadores e elaboração dos gráficos, utilizou-se 

o software Power Bi como principal ferramenta, tendo como resultados dashboards interativas 

com os indicadores. Os indicadores selecionados para analisar o consumo dos prédios foram TEP 

(tonelada equivalente de petróleo), número equivalente de árvores, consumo por m² e Tonelada 

de CO2. Com a análise realizada, se obteve que os medidores abrangem cerca de 51,4% da energia 

consumida no Centro Politécnico, tendo como base o período do ano de 2020, e pode se observar 

os efeitos da instalação da Usina Carport, que representou cerca de 37,9% da energia consumida 

no Centro Politécnico no mês de fevereiro de 2021 e se observou também os efeitos adversos, 

como a pandemia. Também como resultado da análise, foi elaborado um mapa interativo do 

consumo dos prédios do Centro Politécnico, este mapa possibilita verificar as principais cargas 

do Campus e comparar o consumo entre os prédios. Além do mapa, os indicadores são mostrados 

na forma de KPI (Key Performance Indicator) através das dashboards. O desenvolvimento das 

dashboards junto com os indicadores fornecem informações para a comunidade da UFPR, 

utilizando comparações didáticas, e incentivando medidas de economia de energia elétrica. A 

análise realizada pelo período desde a instalação dos medidores pode ser replicada para demais 

períodos e ser aprimorada para obtenção de mais resultados. Os resultados do trabalho estão 

disponibilizados para toda a universidade no site do projeto Energi, onde os estudantes podem 

visualizar as principais informações e indicadores de consumo de energia da UFPR. 
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Uma em constante crescimento é a de Internet das Coisas (IoT do inglês internet of things), termo 

que significa a interconectividade entre aparelhos eletrônicos que trocam dados e interagem 

através da internet. Com o intuito de pesquisar, desenvolver e difundir o tema da IoT na 

comunidade, foi criado o projeto IoPET dentro do PET Engenharia Elétrica. O projeto é composto 

pelas seguintes etapas e métodos: estudo das diferentes tecnologias em TI, sistemas eletrônicos 

embarcados, e instrumentação, que promovem IoT, levantamento e compra da lista de materiais 

para um protótipo, desenvolvimento e construção do mesmo, gravação de tutoriais e realização 

de workshops sobre o protótipo desenvolvido. Atualmente, dentro do projeto temos 3 sistemas 

em desenvolvimento, a fechadura eletrônica, a iluminação automática e a horta inteligente. O 

sistema de fechadura eletrônica foi programado para comunicar-se via MQTT (Message 

Queueing Telemetry Transport), através de um aplicativo para smartphone e conta com 

microcontrolador ESP 32 NODEMCU, relés, resistores, LED, transistor e fechadura solenoide.  

O objetivo desse sistema é aumentar a segurança dentro da sala física de nosso PET e obter um 

registro das entradas e saídas. O sistema de iluminação conta com um aplicativo e com a 

comunicação MQTT, microcontroladores esp-01, relês, resistores, LED, transistores e sensores 

de luminosidade captando a luminosidade da sala e de acordo com os dados obtidos, e tomando 

a decisão de variar a luz emitida.  Por fim, o sistema de horta inteligente  possui um 

microcontrolador ESP32 NODEMCU, resistores, transistor, relé, LEDs, motor bomba d’água, 

sensores de temperatura e umidade. Seu sistema de comunicação é através do serviço Firebase, 

automatizar uma horta, com dados como umidade do ar, do solo e temperatura e disponibilizando 

eles em uma dashboard presente em nosso website, com a possibilidade de regar a planta 

remotamente. Até o momento, todos esses sistemas sendo desenvolvidos e obtivemos alguns 

resultados satisfatórios até então como a criação de um tutorial de IoT em nosso canal do 

YouTube, implementação do sistema MQTT em nosso servidor e criação do nosso website para 

exibir dados sobre a horta.Contamos com a finalização da programação dos sistemas e confecção 

de placas para instalação desses sistemas dentro da nossa sala do PET Elétrica. 
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Atualmente a sociedade se encontra em crescente movimento de criação e inovação, e cada vez 

mais, procurando formas de testar ideia em protótipos físicos, com estruturas de baixo custo, que 

podem ser confeccionados em casa. Essa iniciativa de se projetar e construir objetos de diversas 

finalidades é conhecida como a cultura maker. Dispositivos contendo uma parte mecânica são 

feitos em impressoras 3D, enquanto as placas de circuito impresso são igualmente 

confeccionadas. Visando incentivar essa cultura entre os discentes do curso de Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal do Paraná e na comunidade em geral, o projeto PET 3D promove 

atividades que tem por objetivo desenvolver e aprimorar o conhecimento dos alunos em projetos 

com impressões em 3D. O departamento dispõe de seis impressoras 3D, sendo dessas, quatro 

compradas no projeto de combate à pandemia da COVID-19. O projeto é composto por três 

pilares de desenvolvimento: conhecimento do aluno, do grupo e da comunidade acadêmica. Os 

projetos em 3D são escolhidos visando apoiar a tríade ensino, pesquisa e extensão, sendo que a 

maioria tem relação com algum outro projeto do PET ou de alunos do curso. No ano de 2021 

foram desenvolvidos os seguintes projetos: A montagem um carrinho autônomo para apresentar 

posteriormente para alunos do ensino médio; partes mecânicas de uma tranca eletrônica que pode 

ser ativada pela internet que foi realizado com o projeto IoPET, para que seja possível abrir a 

porta da sala do PET sem a necessidade de chave. Os seguintes projetos estão em ideação / 

desenvolvimento: autorama inspirado no autódromo internacional de Curitiba, para ficar 

disponível no mural interativo; bornes que suportam tensões mais elevadas, pois bornes comuns 

não suportam altas tensões e fica muito caro compra-los; um dispenser de álcool em gel 

automático para todos os alunos petianos que precisarem entrar na sala, visando evitar a 

contaminação e disseminação da corona vírus. Além desses projetos elaborados pelos alunos, o 

PET 3D tem trabalhado em cooperação com a universidade imprimindo arcos de Face Shields.  

Desde o início dessa atividade foram fabricados mais de 2000 arcos, os quais foram distribuídos 

à diversos hospitais. Portanto, o PET 3D contribui para o aperfeiçoamento pessoal dos alunos, 

através de projetos que se destinam ao crescimento acadêmico e do grupo, estimulando a 

criatividade do aluno. 
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A monitoria propiciou a participação da monitora no planejamento e realização das atividades 

didático-acadêmicas do Módulo de Desenvolvimento Local. No Setor Litoral da UFPR os cursos 

de graduação denominam por “módulos” o que se intitula geralmente como “disciplinas”. Assim, 

o módulo ofertado para os estudantes do último semestre do curso de Tecnologia em 

Agroecologia do campus de Matinhos, possibilitou o acompanhamento pela monitora das 

atividades síncronas e assíncronas; contribuindo para a interação dos estudantes de agroecologia 

das três séries do curso, sobretudo porque a oferta no formato remoto possibilitou aos interessados 

pela temática abordada no módulo antecipar a sua realização. As atividades definiram estratégias 

metodológicas participativas para as aulas, dinamizando o estudo da importância dos 

denominados Circuitos Curtos de Comercialização para a valorização da agricultura familiar via 

fortalecimento dos mercados locais. A partir do convite a vários profissionais de outras 

universidades e instituições (UFScar, UFV, EMBRAPA, IDR etc.) voltadas ao trabalho com a 

agricultura familiar, organizaram-se diálogos nas aulas síncronas para consolidar os registros das 

leituras sugeridas e identificar elementos relacionados à práxis do profissional em Agroecologia, 

com ênfase na abordagem das Tecnologias Sociais e sua imbricação com a criação de Circuitos 

Curtos de Comercialização. A participação no Programa Emergencial de Monitoria Digital 

possibilitou a monitora o acesso à metodologia de trabalho que introduz o educando no campo da 

docência no Ensino Superior, colaborando ainda para estimular o acesso as ferramentas digitais 

necessárias ao trabalho em período remoto. Entende-se aqui o princípio da mediação pela 

monitoria como um ato educativo fundamental, valorizando a importância do conceito de 

alteridade para o conhecimento e a prática agroecológica; elementos básicos para integrar os 

estudantes em geral às atividades de pesquisa e extensão e promover as atitudes referenciais 

pautadas pelos princípios do PPP do Setor Litoral. Tal objetivo foi facilitado pelo 

acompanhamento dos estudantes pela monitora em encontros assíncronos estabelecidos 

semanalmente visando mediar a elaboração do relatório final solicitado como avaliação, que tinha 

como foco a redação de uma projeto de consultoria para a identificação e proposição de uma 

cadeia produtiva baseada em um circuito curto a ser implementada pela agricultura familiar, 

sempre atentando para os requisitos necessários à conversão do plantio convencional para a 

transição agroecológica de base orgânica. 
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Tendo como referência a atual crise sanitária e da segurança alimentar, agravadas pelo desmonte 

das Políticas Públicas voltadas para a Agricultura Familiar, que estimulam o avanço dos 

chamados impérios alimentares monopolistas e baseados em um ordenamento territorial 

sustentado por estratégias de usurpação das riquezas produzidas pelos camponeses; configura-se 

cada vez mais evidente a urgência de se propor formas alternativas de produção e comercialização 

dos alimentos produzidos pela agricultura familiar no litoral do Paraná. Dessa forma, nossa 

proposta de trabalho busca aproximar agricultores e consumidores por meio da criação de 

Circuitos Curtos de Comercialização de alimentos orgânicos no litoral paranaense, sobretudo 

levando em conta a crise socioeconômica e humanitária gerada pela pandemia da Covid-19. Para 

tanto, desenvolveram-se ações por meio de reuniões remotas visando a articulação com 

instituições locais, privilegiando a troca de experiências entre técnicos, educandos, educadores, 

agricultores e profissionais ligados à produção e comércio de orgânicos. A partir daí, elaborou-se 

um folder que norteia as práticas voltadas a transição para uma agricultura de base ecológica, que 

informa ainda sobre as normas legais para a obtenção do reconhecimento ou da certificação da 

produção orgânica. Devido às limitações impostas pela pandemia, a criação do folder se deu por 

meio de Rodas de Conversas online e pesquisa bibliográfica. Por fim, com as informações do 

folder e o diálogo a ser travado com os agricultores da região da rodovia Alexandra-Matinhos em 

Paranaguá, discutiremos a criação de Organismos de Controle Social (OCS) ou a adesão dos 

produtores a um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Social (OPAC), sempre 

considerando os interesses e as necessidades apresentadas pelas famílias locais da agricultura 

familiar e camponesa. 
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Os dias de campo são uma das práticas mais utilizadas de extensão rural na região Oeste do 

Paraná. Nestes eventos são demonstradas práticas agrotecnológicas para que os agricultores 

possam colher mais produtividade e qualidade tanto nos alimentos como na vida das famílias 

rurais. O objetivo do projeto foi o de socializar o conhecimento acadêmico, promover o 

envolvimento da comunidade regional na vida da universidade, propor práticas de 

desenvolvimento agrícola, inserir os acadêmicos na realidade local e divulgar a Universidade 

Federal do Paraná (Setor Palotina). A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão é 

intrínseca ao projeto, pois os conceitos aprendidos em sala de aula associados com os resultados 

de pesquisa provenientes da iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso dos alunos e 

professores são repassados aos agricultores, fechando o ciclo ensino-pesquisa-extensão. 

Considerando que as cooperativas parceiras (C.Vale e Coopagril) contribuiriam na manutenção 

das unidades demonstrativas e que as atividades seriam todas ao ar livre, decidiu-se por manter o 

planejamento do projeto. A implantação e condução das culturas foi realizada conforme os 

protocolos sanitários da UFPR. O planejamento ocorreu com base nas interações dialógicas dos 

alunos, professores e parceiros do projeto. Muitas demandas trazidas pelos agricultores nos dias 

de campo anteriores foram utilizadas como balizadoras das tecnologias a serem demonstradas em 

2021. As temáticas escolhidas foram as práticas da rotação de culturas, adubos verdes e 

consórcios de plantas de cobertura. Como a situação da pandemia ainda não permitia a ocorrência 

dos eventos presenciais em 2021, as cooperativas optaram pelo formato digital. Houve a 

oportunidade de participar diretamente no Dia de Campo Copagril Virtual, através de entrevistas 

com dois professores do projeto. Além disso, utilizando as unidades demonstrativas instaladas, 

os alunos do projeto gravaram vários vídeos que foram disponibilizados no canal do youtube 

“Professores Alfredo & Leandro Albrecht” 

(https://www.youtube.com/c/ProfessoresAlfredoLeandroAlbrecht), ambos professores deste 

projeto. Na playlist “Supra Extensão Universitária”, os 9 vídeos referentes ao projeto contavam 

com o total de 4555 visualizações, em 16/08/2021. Concluiu-se que apesar da pandemia, os 

objetivos do projeto foram atendidos e que os estudantes tiveram papel primordial nesses 

resultados, pois foram protagonistas na concretização das atividades e puderam também se 

confrontar com as novas realidades da área de atuação. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

803 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

APRENDENDO E ENSINANDO: DISCENTES NA ENGENHARIA, DOCENTES NOS 

CURSOS TÉCNICOS 

Nº: 202110472 

Autor(es): Larissa Pazini Cardoso, Luana Izidio Flores, Mariana Marques da Cunha, Mateus 

Oltramari Toledo, Regina Weinschutz, Yuri Farion 

Orientador(es): Alberto Tadeu Martins Cardoso, Isabel Romero Grova Wutkiewicz 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Curso Técnico, Engenharia Química, Operações Unitárias 

 

Apesar da inegável importância profissional e social dos cursos técnicos, um problema que pode 

ser encontrado no seu corpo docente é uma insuficiente quantidade de professores com essa 

formação técnica. Por sugestão de um ex-aluno do Curso Técnico de Petróleo e Gás da UFPR 

(CTPG) e, na época, aluno de graduação em Engenharia Química, em 2013 foi oferecido um 

Curso de Extensão (Operações Unitárias para Técnicos em Petróleo e Química) com o objetivo 

de fornecer uma visão mais realista do conteúdo dessa disciplina, fundamental para a formação 

profissional. A peculiaridade da proposta foi que as aulas foram dadas pelos alunos de EQ da 

UFPR, sob a orientação dos professores envolvidos. Durante 7 anos esse curso foi oferecido, 

sempre com ótimas avaliações, inclusive da própria Coordenação do SEPT. O alcance e o sucesso 

transformaram, em 2018, essas atividades em um Projeto de Extensão, cuja metodologia de 

trabalho resume-se em: planejamento do curso, distribuição dos conteúdos aos alunos-membros, 

elaboração do material didático, definição das estratégias didáticas, elaboração de atividades 

motivadoras, treinamento, ministração das aulas (sempre acompanhadas por um professor), 

avaliação dos resultados obtidos, estabelecimento de metas. Merece destaque a elaboração 

completa (pesquisa, escrita, diagramação, revisão) de uma apostila feita especialmente para o 

curso, dividida em aulas, com muitos exercícios, continuamente revisada e atualizada (material 

inédito). Em 2021 o curso foi oferecido de forma remota, o que exigiu o aprendizado de 

ferramentas de gravação de vídeos e a utilização da plataforma de ensino; também foram feitas 

atividades síncronas para sanar dúvidas e fazer exercícios. O processo seletivo sempre foi feito 

com alunos da graduação da UFPR sintonizados com os objetivos do Projeto e que já tenham 

cursado a disciplina correspondente. Cabe ressaltar que 2 dos atuais alunos-membros são 

originários do próprio CTPG. De 2013 a 2017 houve a participação de 26 alunos da Engenharia 

Química, atendendo 126 participantes; de 2018 até hoje foram 16 alunos e 89 pessoas da 

comunidade. Além da óbvia transmissão de conhecimentos à comunidade externa, entre outros 

bons resultados desse Projeto, podem ser citados: os membros aprofundam seus conhecimentos, 

aprendem a planejar seriamente uma atividade coletiva, ganham maior interesse e valorizam mais 

a própria graduação (isso foi vital para alguns alunos) e visualizam o alcance e a integração entre 

os três pilares da Universidade, ao se envolverem diretamente com todos eles e notarem os ótimos 

frutos do seu trabalho. 
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O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) é um movimento nacional de projeto 

de extensão popular, tendo como objetivo a expansão da educação universitária a partir de 

experiências e exercícios projetuais de Arquitetura e Urbanismo. Em 2018 formou-se o Coletivo 

Caracol, como uma iniciativa do corpo discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, 

cuja institucionalização como EMAU ocorreu somente em 2021. Dentro do Coletivo atuamos de 

forma dialógica com os saberes, fortalecendo a  autonomia das comunidades, buscando 

popularizar o saber técnico e a Universidade Pública. O Projeto de Orientação a Escritórios 

Modelos de Arquitetura (POEMA) serviu de base para definir os princípios de atuação do 

Coletivo, tendo como premissa: a horizontalidade, a atuação fora do mercado, a produção coletiva 

e a democratização do conhecimento. O projeto visa atuar em diferentes comunidades 

organizadas, em territórios populares urbanos e rurais, somando forças com movimentos sociais, 

associações comunitárias, redes de apoio e atuando conjuntamente com outros grupos de pesquisa 

e extensão da UFPR. A troca com a comunidade externa é pautada em projetos participativos, por 

meio de oficinas e rodas de partilha, por incursões ao território e outras ferramentas participativas 

para compreensão da escala territorial. Até o momento, produzimos: processos de formação sobre 

extensão popular e processos participativos (formações internas, eventos e produção de artigos); 

atuação em eventos estudantis, pautando a prática extensionista e o currículo acadêmico (SAAU 

e Encontros Estudantis Nacionais); projetos de planejamento territorial e arquitetônicos (Padre 

Roque, Aldeia Kuaray Haxa, Assentamento Maria Rosa, Casa de Mel). Atualmente o Caracol 

busca reforçar e consolidar as iniciativas de extensão popular dentro da Universidade, ampliando 

as formas de ensino-aprendizagem e refletindo sobre a inserção de outros conteúdos acadêmicos 

em sala de aula. Para tanto, continuamos ampliando as nossas redes de articulação, mantendo as 

práticas projetuais e a nossa presença nas comunidades e territórios populares. 
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Trajetória no Projeto de Extensão “Ciência Para Todos”: do Processo Trainee ao ingresso no 

Núcleo de Gestão. A universidade pública se fundamenta na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão 

e exerce um papel fundamental na produção, difusão de conhecimento e na formação cidadã do 

corpo discente. As atividades de extensão atuam na aproximação entre academia e sociedade, 

visando a troca de conhecimentos. Dessa forma, o projeto “Ciência Para Todos”, integrado à 

Iniciativa Startup Experience, se insere nesse contexto como um grande responsável pela 

democratização de estudos científicos dentro da Universidade Federal do Paraná e, também, se 

caracteriza como um espaço de desenvolvimento e capacitação de estudantes de variados cursos. 

Essa multidisciplinaridade pertencente ao projeto ressalta o conceito de universalidade que 

sustenta as bases das universidades. Como uma das atribuições do projeto, o Processo Trainee, 

iniciado em Maio e finalizado em Junho de 2021, se mostrou uma ferramenta eficaz para a entrada 

e qualificação de membros. Com discussões e exercícios voltados para a área de gestão e negócios 

ocorridos durante o processo, notou-se um grande compartilhamento de conhecimento e 

experiências entre os estudantes, além de momentos de integração importantes no cenário da 

pandemia do Covid-19. Ao final, a divisão dos integrantes em áreas se deu da forma mais precisa 

possível, respeitando as escolhas de cada um. A entrada no Núcleo de Gestão com cargos tais 

como Assessora Líder de Marketing, Secretária Geral, e até mesmo como Gestora de Marketing 

se mostrou uma excelente oportunidade de crescimento pessoal e de contínuo desenvolvimento 

técnico, já iniciado no Processo Trainee. A imersão na área foi realizada através de dinâmicas de 

team building e palestras sobre metodologias ágeis e comunicação, que objetivaram a criação de 

um ambiente saudável de coworking dentro do setor e entre os membros. Assim, nota-se que o 

foco do projeto “Ciência Para Todos” não se concentra somente na divulgação científica, como 

também se dirige para o desenvolvimento de habilidades e preparação dos seus integrantes para 

o mercado de trabalho futuro, atrelando hardskills e softskills aos seus membros. 
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O marketing como uma ferramenta de popularização de conhecimento científico: a importância 

da identidade visual para a comunicação assertiva. A comunicação no meio científico, 

compreendida pela produção, disseminação e popularização de resultados e pesquisas, possui 

influência direta na relação entre sociedade e universidade. Na tentativa de aproximar essas 

esferas, o programa de extensão "Iniciativa Startup Experience" compreende um departamento de 

marketing, responsável pela divulgação de estudos produzidos no Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Energia Autossustentável (NPDEAS) e de outros projetos. O setor conta 

com uma equipe multidisciplinar que atua na administração das plataformas transmídias. A 

identidade visual consolidada contempla uma das estratégias do setor para garantir a harmonia e 

a singularidade nas publicações. Os elementos que compõem a identidade do projeto, como as 

cores, logotipo, fonte e tipografia, são bem definidos. Os tipos de fontes utilizadas são as 

pertencentes à família não serifada, que possui uma abordagem mais limpa e moderna, garantindo 

a legibilidade da leitura. A hierarquização visual também é uma ferramenta tipográfica muito 

utilizada dentro do departamento por meio da variação de fontes, cores e espaçamentos nas 

escritas. Com relação à composição gráfica, o alinhamento varia conforme a publicação. As cores 

mais presentes são as que remetem ao equilíbrio e ao entusiasmo, segundo estudos sobre a 

psicologia das cores. Já o logotipo é uma simbologia gráfica feita com base na conceituação e 

elementos utilizados nas atividades do projeto. Tais padronizações e combinações são 

extremamente importantes para expressar a essência do “Iniciativa Startup Experience”, 

facilitando a transmissão da mensagem para o leitor. O setor desempenha um papel social 

grandioso ao conectar a comunidade externa à universidade pública, sendo que esse contato se 

torna ainda mais preciso com uma identidade visual bem consolidada e característica. 
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A Burning Goose Aerodesign foi criada com o objetivo de construir aeronaves radio controladas 

para a competição anual SAE Brasil Aerodesign. Reunindo alunos dos mais diversos cursos da 

UFPR, o projeto une o aprendizado de sala de aula com o desenvolvimento de habilidades 

importantes para o mercado de trabalho, como trabalho em equipe e a comunicação assertiva. Em 

complemento a essa atividade, a equipe começou a realizar cursos de capacitação, utilizando 

como base os conhecimentos adquiridos através dos estudos e aplicações técnicas do projeto 

principal. Por meio deste compromisso, o grupo buscou apresentar, para alunos de colégios 

públicos, não apenas ferramentas técnicas como Python e LaTeX, mas também as diversas 

oportunidades que se encontram dentro do ambiente universitário. Devido às limitações impostas 

pela pandemia da COVID-19, as atividades de 2021 foram planejadas para uma realização de 

maneira remota, de forma a garantir a segurança tanto dos membros quanto dos alunos. Além 

disso, tendo escolhido Python como formação inicial, o conteúdo foi montado pensando na 

melhor recepção dos estudantes, os quais teriam seu primeiro contato com linguagem de 

programação. Ainda, como suporte a eles, foi elaborada uma apostila com o propósito de guiá-

los ao longo do curso e permitir um estudo adequado mesmo após o encerramento da aula. Por 

meio deste projeto, buscou-se aproximar a universidade federal e o corpo discente da comunidade 

externa, a fim de contribuir na educação e possível orientação de carreira dos alunos de escola 

pública; trabalhar de forma lúdica e tangível alguns conceitos, técnicas e processo da aviação; 

auxiliar na formação profissional dos estudantes da UFPR membros da Burning Goose; e também 

mostrar que o acesso à universidade federal é factível a todos, contribuindo assim para a atração 

de novos alunos. Utilizando-se então o conteúdo aprendido e desenvolvido dentro do projeto de 

Aerodesign, a equipe empenhou-se em construir uma ponte entre a instituição de ensino superior 

e a comunidade externa, de forma a disseminar o conhecimento e torná-lo cada vez mais acessível. 
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A era da informação chegou e com ela novas formas de comunicação surgiram. Após séculos 

marcados pelo acesso à educação e informação ser restrito a apenas uma parcela mínima da 

população, seu caráter excludente já não é mais realidade. Hoje, crianças e adolescentes possuem 

acesso às diversas redes sociais, idosos se integram cada vez mais às novas tendências e não há 

mais nenhuma informação que passe despercebida pelos olhos do observador. Há uma linha tênue 

entre a solução e o problema aqui: temos muita informação. Com essa onda gigantesca de 

conteúdo submergindo o usuário, discernir entre o que é fato e o que é ilusório se torna custoso. 

Qualquer indivíduo, tendo propriedade ou não sobre a temática, tem a possibilidade de criar 

notícias e simular dados científicos nas redes sociais e, com isso, ganhar público e dinheiro com 

tais informações tendenciosas. A ideia de criar um canal para disseminar a ciência de modo 

sincero, factual e veraz, em um ambiente como esse é mais que preciso. Diante desse contexto, o 

Projeto de Extensão "Ciência Para Todos", em parceria com o NPDEAS (Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Energia Autossustentável), possui como principal objetivo levar a ciência e 

a pesquisa para pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais. Nas plataformas transmídias 

do projeto, o público é extremamente variado, dando ao departamento de marketing possibilidade 

de investir em estratégias voltadas a atingir cada individualidade. Esse contato com a sociedade 

representa a essência do projeto e a familiarização social com as atividades científicas é de 

extrema importância para valorização do conhecimento produzido dentro das universidades e a 

desmistificação da ideia de que a ciência é exclusiva de determinados grupos. O cérebro humano 

aprende com experiência, e se ela for eficiente, trará sempre bons frutos. Sendo assim, a atuação 

do projeto é valiosa em tempos marcados pela desinformação e negligência. Desse modo, o CPT 

consegue transmitir a ciência em um ambiente tão hostil sem perder sua transparência, sinceridade 

e autenticidade. E, com boas métricas de engajamento, conquistou seus espectadores com seu 

modo de falar sobre ciência: de forma clara, acessível, concisa e criativa. 
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O projeto de extensão Rocket Girls - Meninas nas Ciências é uma ação interdisciplinar que visa 

estimular a inserção de meninas e mulheres nas ciências exatas. Abrange temáticas relacionadas 

aos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas, Computação e Ciências Biológicas da UFPR- 

Setor Palotina. As ações estão estruturadas em três vertentes: Entrevistas, aulas de ciência e 

tecnologia e oficina de ciência forense. No contexto das entrevistas foram feitas e analisadas 26 

entrevistas, realizadas com egressos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, a fim de 

descobrir os motivos que levam os alunos a ingressarem e permanecerem no curso. Quanto às 

atividades relacionadas à ciência e tecnologia são ofertadas oficinas de programação, introdução 

ao pensamento computacional, robótica bilíngue com Arduino e lógica para crianças e 

adolescentes de 5 à 16 do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), do município de 

Palotina. As aulas são planejadas e organizadas para que os alunos possam acompanhar as 

atividades e entender a relação da montagem do projeto com a programação. As turmas são 

agrupadas pela idade das crianças em no máximo 10 alunos por turma, com duração de 1:30h por 

turma. A Oficina de Ciência Forense trata-se de um projeto interdisciplinar apresentado em 08 

oportunidades, envolvendo mais de 300 alunos e professores da Educação Básica, integrando o 

projeto meninas, o PIBID e o Licenciar. A oficina consiste em uma sala online planejada e 

dividida, posteriormente, em vários espaços ou sub salas: cena do crime, laboratório de física, 

laboratório de matemática, laboratório de química, sala de interrogatório e de reuniões. Possui 

uma história fictícia de um crime e seus personagens. A oficina propõe  a resolução do crime cujo 

processo de identificação e resolução caso acontece após os alunos avaliarem todas as evidências 

apresentadas durante todas as etapas expostas. Para isso, são feitas discussões, interrogatórios e 

análises para que eles apresentem suas conclusões sobre o problema proposto com base científica. 

Atualmente, visa-se ampliar o projeto para outros ambientes e outros municípios, buscando 

aumento da empregabilidade dos alunos da licenciatura e, simultaneamente, levar as ciências de 

uma forma lúdica, para espaços não formais, como o CRAS, a APAE e Casa de Cultura e a 

inserção de meninas e mulheres no campo das ciências exatas. 
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No desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso (TCC) de graduandos de Engenharia 

Elétrica, é comum a fabricação de placas eletrônicas como o produto final e visando um produto 

adequado, é necessária a construção de um sistema de proteção dos equipamentos a choques ou 

contato direto com a placa. Para isso, em impressoras 3D desenvolveu-se um case de proteção, 

permitindo a aplicação desses componentes elétricos em sua utilização final. A impressora 

utilizada pelo grupo Ciência Para Todos foi construída por um ex-aluno, hoje graduado em 

Engenharia Mecânica, evidenciando assim, que a participação de Projetos de Extensão fornece 

para o crescimento profissional do discente uma oportunidade singular, oportunizando um 

ambiente multidisciplinar, facilitando mais a aprendizagem. Ao tocante à impressão 3D, utiliza-

se de equipamentos e softwares, o que possibilita diversas oportunidades envolvendo desde a 

produção, o desenvolvimento da peça, até sua total finalidade. O processo de desenvolvimento da 

case, inicia-se pela aferição e desenho da placa, via software SolidWorks, conseguindo desse 

modo, a geometria desejada. Por conseguinte, a geometria é submetida a outro software, 

denominado UltimakerCura, cuja finalidade é permitir que o modelo seja fatiado em camadas 

com dimensão de 0,12 mm, para que haja no processo de fabricação uma boa deposição de 

material em camadas. Durante o processo, o programa se responsabiliza por determinar o 

deslocamento do bico injetor (dependendo do modelo), elaborando um código G de 

movimentação. Esse código é processado para o controlador da máquina por cartão micro-SD, 

permitindo assim, a boa interpretação dos comandos, até chegar na realização da impressão. 

Quando pedidos como de TCCs são solicitados, a peça é planejada de acordo com sua específica 

finalidade, na Engenharia Elétrica, o pedido foi solicitado a fim de ser utilizado em bicicletas, de 

modo que a case estaria em ambiente externo, exposta à intempéries e à alta intensidade luminosa 

por longos períodos do dia, mediante a isto, a escolha do material se deu pela opção do plástico 

de tipo PETG, atendendo as demandas de uso. Infelizmente, este é um polímero que apresenta 

dificuldades de impressão, destacando-se pela tendência indevida da deposição de material, 

gerando deslocamentos, ocasionando na não obtenção da geometria final esperada. Para resolver 

o problema, testes executados no sentido de controle do fluxo de impressão foram realizados, 

assim, com um fluxo de 86%, houve uma qualidade satisfatória no processo de impressão, 

promovendo então a boa montagem da case. 
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Já se constatou uma elitização, um sentimento de exclusão e não pertencimento a um ambiente 

de classe social majoritariamente elevada, no curso de Arquitetura e Urbanismo, mesmo em uma 

universidade pública. O que acaba se agravando em um cenário de isolamento social. E muito 

além do presencial, durante a pandemia do Covid-19, calouros do ensino superior perderam 

diversas oportunidades de inclusão, socialização e vivência universitária. Os rostos que antes 

eram vistos nos corredores agora estão com a câmera desligada e grupos de estudos que eram 

feitos em bibliotecas não são mais recomendados. Assim, todas as maneiras de um estudante 

cotista se sentir parte de algo foram reduzidas ainda mais pela pandemia. O projeto de extensão 

Ciência para Todos, no NPDEAS (Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia 

Autossustentável), possui características multidisciplinares que dão suporte ao sentimento de 

compatibilização. E além de oferecer contato com estudantes de Engenharia, Odontologia, 

Pedagogia, Agronomia, e outras diversas áreas, o projeto também acabou contribuindo para a 

inclusão dos últimos calouros da UFPR antes da pandemia. O efeito das experiências trocadas 

entre membros de áreas completamente opostas, é observado atentamente a partir das reuniões 

semanais em que os alunos mostram os resultados de seus trabalhos individuais e em grupo. 

Compartilhando experiências entre si, como o estudo de SCRUM e outras metodologias ágeis, a 

aplicação de dinamismo, a capacidade de liderança e palestras educacionais sobre oratória, 

estratégias de marketing e conhecimentos sobre startups, os alunos estão enriquecendo seu 

currículo e formando laços com os colegas de outros cursos. Deste modo, é possível estabelecer 

uma relação entre a Extensão e a inclusão no meio científico e universitário. Visto que a 

convivência com pessoas de diversos cursos e escolaridades, além de ressaltar a busca incessante 

por conhecimento e desenvolver a autonomia nos estudos, a criticidade, a cooperação e a 

colaboração, auxilia os estudantes a estabelecer vínculos entre si. As habilidades conquistadas em 

um projeto de extensão e mais especificamente no Ciência Para Todos trazem benefícios não 

apenas à vida acadêmica e profissional, mas à vida pessoal e aos relacionamentos interpessoais 

do estudante. Também é possível afirmar que o Projeto Ciência Para Todos promove a 

democratização do conhecimento e o desenvolvimento humano. 
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BIGPET: UM EXPERIMENTO PEDAGÓGICO E CIENTIFICO EM CIÊNCIA DOS 

DADOS E APRENDIZADO DE MÁQUINA. 

Nº: 202110566 

Autor(es): Jefferson Rodrigo Schuertz, Joao Pedro Verona Turra, Leonardo de Andrade Santos 

Orientador(es): Luis Henrique Assumpcao Lolis 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Data Science, Inteligência Artificial, Redes Neurais 

 

Em 1962, o matemático estadunidense John Tukey descreveu a “Data Analysis”, reunindo 

importantes conceitos da Estatística, Computação e Métodos Numéricos. Décadas mais tarde 

cunhou-se o termo “Data Science” e o definiu como um campo interdisciplinar do conhecimento 

científico que utiliza processos, algoritmos e sistemas para extrair informações ou relações a partir 

de dados estruturados ou não. Hoje a ciência de dados está presente em diversas áreas da 

tecnologia como em serviços de streaming como a Netflix ou até mesmo em serviços públicos 

como a de reconhecimento da placa do carro quando o mesmo passa em alta velocidade por um 

radar, mas apesar dessa alta demanda existe uma grande escassez de profissionais dessa área. 

Diante dessa realidade, o grupo PET de Engenharia Elétrica criou o projeto BigPET, cujo o 

objetivo é formar os alunos no tema de forma a capacita-los a resolver problemas reais que 

envolva ciência de dados e inteligência artificial para que na sequência, eles compartilharem esse 

conhecimento e aprendizado para toda a comunidade acadêmica por meio de cursos e palestras. 

Dentre os projetos desenvolvidos em 2020 / 2021 pelos petianos, usando o framework de python, 

keras / tensorflow, destaca-se a análise de dados do naufrágio do RMS Titanic, onde foi possível 

identificar ou extrair características com alto poder preditivo para a construção de modelos de 

aprendizado de máquina que determinassem a probabilidade de sobrevivência de cada tripulante. 

Neste projeto, utilizou-se um dataset com dados de mais duas mil pessoas que estavam a bordo, 

especificando o sexo, a idade, laços familiares, porto de embarque, cabine, dentre outras 

características. Como resultado, foi possível criar um classificador através do algoritmo Gradient 

Boosting com precisão de 84% e revocação de 82%. Outro projeto foi para o reconhecimento de 

dígitos manuscritos, onde construiu-se um algoritmo usando uma arquitetura de rede neural 

convolucional com três camadas de ativação, duas de regularização e duas de interface. Sendo 

assim, através de um dataset com imagens de 20 mil algarismos manuscritos, foi possível criar 

um modelo com acurácia superior a 90%. Além disso, treinou-se um modelo de rede neural 

recorrente para predição de preços dos ativos negociadas na Bovespa, cuja performance permitiu 

estimar o preço médio diário com séries temporais de dias anteriores. Para a comunidade foram 

ofertados quatro cursos envolvendo python, data analysis, processamento de áudio e redes 

neurais. 
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ALGA’Y: IDEAÇÃO DE STARTUP SUSTENTÁVEL DE FIBRAS TÊXTEIS A PARTIR 

DE BIOMATERIAL 

Nº: 202110568 

Autor(es): Ihana de Aguiar Severo, Leticia Zaguine, Talita Cristina Souza da Silva 

Orientador(es): Andre Bellin Mariano 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Indústria Têxtil, Startup Experience, Sustentabilidade 

 

A indústria têxtil e de confecções representa uma grande contribuição para a economia circular 

do Brasil. Entretanto, atravessa uma crise em inovação e sustentabilidade devido à grande 

importação, limitação de recursos naturais e massiva poluição. Considerando as fibras 

convencionais, observou-se que as de maior preocupação são as fibras sintéticas oriundas do 

petróleo, devido a liberação de micro plásticos durante as lavagens e de seu longo prazo de 

decomposição no meio ambiente. Diante desse contexto, foi desenvolvida uma startup, a 

ALGA’Y, idealizada durante o projeto de extensão Iniciativa Startup Experience do Núcleo de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Energia Autossustentável (NPDEAS). O projeto tem como 

propósito criar uma fibra de alginato, cuja matéria-prima é a alga marinha do gênero Sargassum 

(conhecida como sargaço) de coloração parda, amplamente encontrada no litoral brasileiro. Esta 

alga cresce continuamente e produz biomassa expressiva. Uma análise prévia foi realizada através 

de uma pesquisa de mercado, a qual comprovou que 60% dos entrevistados teriam preferência 

por produtos têxteis sustentáveis, uma vez que estivessem no mercado. Os primeiros meses da 

startup foram dedicados a pesquisa e desenvolvimento da fibra, seguindo uma metodologia 

baseada na injeção de solução de alginato e aditivos em um meio alcoólico com o auxílio de 

diferentes seringas. As fibras formadas em solução foram lavadas em água destilada e secas em 

temperatura ambiente. A avaliação do material foi feita de acordo com testes de tenacidade, 

elasticidade e absorção de água. Os melhores resultados foram atribuídos às soluções injetadas 

em seringas de menor diâmetro, como a de 0,35 mm, a qual proporcionou uma aparência 

semelhante ao material elaborado a partir de fibras convencionais. Além disso, foi observado uma 

maior elasticidade do produto nessas condições. O tempo de solução também interferiu nos 

resultados, pois quando as fibras foram submetidas em um período de 24 horas, a elasticidade foi 

superior em comparação ao tempo de 30 minutos, valor sugerido pela literatura. A concentração 

do alginato demonstrou resultados diferentes, uma vez que sob altas porcentagens, apresentaram 

maior resistência, enquanto as de menor concentração, obtiveram menor dureza e maior 

maleabilidade. Portanto, esses resultados demonstram a possibilidade da continuidade do projeto, 

com o desenvolvimento da tecnologia e potencial inserção da startup ALGA’Y no mercado. 

Finalmente, o produto poderá ser manufaturado como tecnologia para outras empresas, seguindo 

um modelo de negócio B2B. 
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DESENVOLVIMENTO E DIREÇÃO DE UMA INCUBADORA DE STARTUPS A 

PARTIR DA METODOLOGIA STARTUP EXPERIENCE 

Nº: 202110577 

Autor(es): Ana Paula Lucca Ribeiro, Erick Cordeiro Kollross, Gilvana Scoculi de Lira, Raquel 

Jacob Furlan 

Orientador(es): Andre Bellin Mariano 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Incubadora, Metodologias Ágeis, Qualificação Profissional 

 

O cenário multidisciplinar e de constante progresso de negócios inovadores, incentivado por 

professores e institutos, favorece o surgimento de ‘startups’ desenvolvidas por alunos da UFPR. 

Com a finalidade de atender as necessidades e demandas desses empreendimentos, (desde a 

ideação até a inserção no mercado), o programa de extensão ‘Iniciativa Startup Experience’ 

instaurou seu desenvolvimento a partir da metodologia ‘Startup Experience’. Este programa de 

incubação de ‘startups’ tem uma duração de até 4 meses e engloba diversos cursos e ‘workshops’ 

acerca de inovação, tendências e pesquisa de mercado, análise de concorrência, criação de 

personas, elaboração do mapa da empatia e jornada do usuário, proposta de valor, análise SWOT 

e modelos de negócios e metodologias ágeis, como SCRUM e Kanban. As equipes de Projetos e 

Comercial do núcleo de gestão desse projeto são responsáveis pela validação e execução do 

planejamento da incubadora de ‘startups’.  Para atingir o objetivo proposto, os membros de 

Projetos e Comercial participam constantemente de capacitação para a condução de ‘webinars’ a 

respeito de cada tema a ser abordado. Dessa forma, com o propósito de constante melhoria, ao 

final de cada audiência a equipe capta ‘feedbacks’ com as opiniões e sugestões dos futuros clientes 

da incubadora. Posteriormente às apresentações relacionadas a um mesmo tema, esses assuntos 

são compilados e é elaborado um curso sobre todo o conteúdo abordado. O programa de 

incubação conta com a união de todos os cursos realizados e as ‘startups’ que tiveram participação 

podendo optar por mentorias para atender suas necessidades específicas. Ao final do programa, 

na hipótese de a ‘startup’ ter a intenção de permanecer incubada, é realizado o suporte necessário 

para seu empreendimento no mercado. Em contrapartida, a ‘startup’ realiza uma compensação 

financeira (na forma de royalties) para o programa da UFPR. O programa tem potencial de gerar 

grande impacto tanto para a comunidade acadêmica como para a sociedade, uma vez que os 

alunos são capacitados em metodologias de gestão e desenvolvimento de negócios inovadores. 

Ademais, o programa auxilia na qualificação profissional dos envolvidos, bem como, possibilita 

a criação de novos produtos e serviços que eventualmente venham atender às necessidades da 

sociedade. 
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PORCO MOURA II - VALORIZAÇÃO DE RAÇAS BRASILEIRAS EM SISTEMAS 

TRADICIONAIS 

Nº: 202110584 

Autor(es): Ana Beatriz Muncke Borges, Bruna Cristini Mainheriche, Charles Ortiz Novinski, 

Edipo Carneiro Fortes, Giovanna Moro Rios, Lucas D'Amico Silva, Sergio Jose da Cruz 

Orientador(es): Marson Bruck Warpechowski, Juliana Sperotto Brum 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Conservação De Recursos Genéticos, Raças Nativas De Suínos, Sistemas De 

Produção Não Convencionais 

 

O objetivo do projeto é o fortalecimento e valorização de sistemas tradicionais de criação de 

porcos de raças nacionais, principalmente da raça Moura, trabalhando na capacitação de criadores, 

técnicos e alunos, realizando o controle genealógico e seleção de padrão racial e de qualidade da 

carne, a caracterização e tecnificação dos sistemas tradicionais remanescentes, e a valorização 

comercial dos produtos oriundos de porcos Moura. Inclui o fomento e o suporte para registro de 

marcas coletivas e indicações geográficas, e o estabelecimento de escrituração zootécnica dos 

rebanhos, necessária para a rastreabilidade de produtos certificados e acesso à nichos de mercado 

de alto valor agregado. O projeto é realizado concomitante e vinculado a projetos de pesquisa em 

nível de graduação e pós-graduação, e com colaboração de outras instituições de ensino, pesquisa 

e extensão, e cuja ação integrada permite a otimização do uso dos recursos e da coleta de 

informações, bem como a abordagem plural e multidisciplinar na avaliação das situações e na 

proposição das melhorias. Desde março de 2020, por causa das restrições causadas pela pandemia 

de COVID-19, foram suspensas as atividades presenciais para o publico externo (visitas aos 

criadores e dias de campo) e para os alunos (que mantiveram apoio nas atividades de registro 

eletrônico de dados), ficando a manutenção do rebanho da Fazenda Experimental do Canguirí a 

cargo dos coordenadores e funcionários terceirizados. Mesmo assim, no ano de 2020 foram 

selecionados e repassados 50 animais para 15 criadores, incluindo duas instituições parceiras 

(UEPG e UEM), publicados 3 resumos em congresso nacional, apresentadas 4 palestras em 

eventos, além de cinco participações em filmes, “lives”, entrevistas e reportagens para televisão. 

Também foi mantida a participação no Fórum de Indicações Geográficas do Paraná, no conselho 

técnico da Associação Paranaense de Criadores de Porcos Moura, no Grupo de Conservadores de 

Cerdos Criollos de América - CERCRI, e mantidos o grupo de whatsapp com os criadores e 

técnicos dos três estados da região Sul e a página do Projeto Porco Moura no Facebook, que já 

ultrapassou 3 mil seguidores. Também houve participação de parte da equipe no Projeto Garage 

(SEBRAE/AI-UFPR), de incubação de startaps, e dado suporte para o desenvolvimento de uma 

empresa de consultoria que assessorou o desenvolvimento de produtos certificados de porco 

Moura com selo Arte em SC e com selo de orgânicos no PR, além do comércio legalizado da 

carne porcos Moura com rastreabilidade em diversos varejos especializados de Curitiba. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE TRAINEE A PARTIR DA "TEORIA 

Y” DE MCGREGOR UTILIZANDO A METODOLOGIA STARTUP EXPERIENCE 

Nº: 202110587 

Autor(es): Emeli Naisa Krebs, Erick Cordeiro Kollross, Gilvana Scoculi de Lira, Larissa 

Pereira 

Orientador(es): Andre Bellin Mariano 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Cooperativismo, Mercado De Trabalho, Processo Seletivo 

 

Atualmente, diversas empresas no mercado de trabalho enfrentam grande dificuldade para realizar 

a inclusão de seus colaboradores. O processo de adaptação é demorado e muitas vezes o 

profissional não possui completo entendimento de suas funções bem como, eventualmente não 

está alinhado com a cultura organizacional. Onboard é o conceito que se dá à integração do 

colaborador na empresa, que normalmente ocorre após o processo seletivo podendo ou não ter 

incorporado um processo de trainee. A maioria dos processos seletivos de trainee podem gerar 

um ambiente competitivo, no qual os candidatos constantemente se sentem tensos, pois o principal 

foco seria destacar o desempenho dos trabalhadores (produtivos vs improdutivos). Essa visão 

empregada pela maioria das empresas vem da Teoria X de McGregor, a partir da Hipótese da 

mediocridade das massas, na qual, um indivíduo comum, em situações comuns, evitará sempre 

que possível o trabalho. Ademais, essa visão também diz que os indivíduos só trabalham sob forte 

pressão. Eles precisam ser forçados, controlados e às vezes ameaçados com punições severas para 

que se esforcem em cumprir os objetivos. Nessa visão, o indivíduo trabalha somente para manter 

sua segurança financeira. A recompensa por um bom desempenho no processo de trainee seria a 

vaga de emprego, e por sua vez, a punição seria a eliminação no processo. O programa Iniciativa 

Startup Experience, em conjunto com o projeto Ciência para Todos (CPT), afronta esse atual 

modelo. O programa tem como premissa que os colaboradores seguem os princípios básicos da 

Teoria Y. Essa teoria relata que o trabalho é tão natural quanto o lazer, se as condições forem 

favoráveis. A partir da Teoria Y, o processo seletivo deste trabalho foi desenvolvido com foco 

nas seguintes diretrizes: treinar colaboradores, sanar dúvidas, motivação, criar um ambiente com 

o mínimo de pressão e alinhamento com a cultura organizacional. O caráter avaliativo do trainee 

foi considerado secundário e as principais características avaliadas foram o trabalho em equipe e 

engajamento nas atividades, atribuindo um peso menor no desempenho individual. Esse processo 

que já foi aplicado, teve duração de 4 semanas e foram selecionados 11 trainees, contabilizando 

apenas uma desistência. Dos 10 trainees que finalizaram, todos foram aprovados e em todos foi 

observado um constante aumento de engajamento, melhoria no trabalho em equipe, melhoria nas 

habilidades de comunicação e desenvolvimento das habilidades de liderança e gestão. Isto posto, 

é notável a validação da Teoria Y com condições ideais de trabalho. 
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RENOVAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO TEATRO DA REITORIA 

DA UFPR 

Nº: 202110593 

Autor(es): Daniela Favoreto, Guilherme Prates Leandro da Silva, Joao Vitor Ribeiro Manfroi, 

Rafael Luiz Ribeiro 

Orientador(es): James Alexandre Baraniuk 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Eficiência Energética, Iluminação Cênica, Iluminação Led 

 

A iluminação é uma das grandes frentes da engenharia elétrica, então está no escopo do projeto 

ENERGI, diante disso foi solicitado a revitalização do teatro da reitoria da Universidade Federal 

do Paraná, focada na restauração da parte arquitetônica e substituições das luminárias tanto da 

parte cênica quanto das luminárias e serviço. Essa reestruturação foi feita através dos dados que 

foram retirados da licitação que foi feita pela FUNPAR em 2019. Para a substituição das 

luminárias de serviço foram realizados estudos dentro do software dialux e isso nos fez observar 

as melhores formas de colocar as luminárias nos devidos lugares do teatro. A partir disso foi 

realizado uma pesquisa de mercado por equipamentos que estabeleçam a melhor forma de 

iluminar o teatro colocando em primeiro lugar o preço de cada luminária. Na parte de iluminação 

cênica foram pesquisadas muitas luminárias que poderiam realizar várias formas de espetáculos, 

pois a maioria das luminárias que estão atualmente no teatro estão muito velhas ou não funcionam 

mais. Com ajuda de profissionais da área e as próprias autoridades que cuidam do teatro, 

conduzimos uma proposta de iluminação cênica onde colocamos varas de iluminação motorizadas 

que são tubos longitudinais redondos de aço onde são fixados os equipamentos cenográficos, 

essas varas podem se movimentar de forma motorizado para a troca dos equipamentos de cada 

espetáculo. Também foram colocados no projeto a mesa de iluminação dmx, moving heads, 

refletores elipsoidais, srobos, refletores Fresneis, refletores Led Par, refletores Led ribalta, 

refletores Set light, refletores brut, rack dimmer, splitters e acessórios para a conexão desses 

equipamentos. E como a maioria dos equipamentos que estão atualmente no teatro são analógicas 

foi conduzida uma proposta de luminárias a led e equipamentos digitais. 
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SEMANA DOS CALOUROS 

Nº: 202110594 

Autor(es): Bruno Henrique Kamarowski de Carvalho, Gabriel de Oliveira Pontarolo, Gabriela 

Stein, Joao Lucas Cordeiro, Marcos Vinicius Pontarolo 

Orientador(es): Murilo Vicente Goncalves Da Silva 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Calouros, Integração, Orientação 

 

A Semana dos Calouros é um projeto contínuo do grupo PET Computação do Programa de 

Educação Tutorial pertinente aos cursos de Bacharel em Ciência da Computação e Bacharel em 

Informática Biomédica realizado todo ano desde 2013. O projeto tem o intuito de apresentar 

alguns aspectos da vida acadêmica na UFPR e principalmente do Departamento de informática, 

orientando os calouros nos momentos iniciais de suas formações através de palestras, cursos e 

dinâmicas realizadas dentro do campus Politécnico de forma que possam ter suas dúvidas 

esclarecidas e  tirar mais proveito da graduação. A organização da semana dos calouros se inicia 

perto dos resultados oficiais do vestibular da UFPR, juntamente com as coordenações dos cursos. 

São contatados os palestrantes, elaborado um cronograma da semana, assim como todo o material 

didático que será utilizado no curso, bem como os slides para as apresentações. Com este fim,  foi 

apresentado o PET Computação, a ECOMP, o grupo Yapira , que são algumas das atividades que 

podem ser desenvolvidas na faculdade; também foram apresentadas algumas palestras sobre 

mercado de trabalho e vida acadêmica. Também foi ministrado um curso básico de Linux  

(sistema operacional usado no departamento de informática), este sendo um dos projetos 

contínuos da semana de calouros, assim como atividades lúdicas para integração dos novos 

alunos. Quanto à preparação, foram contatados com antecedência os professores, alunos e ex-

alunos palestrantes, também foi comunicado a empresa júnior, a coordenação dos cursos e os 

centros acadêmicos para se juntarem à preparação. Também é discutido a didática do curso de 

Linux e preparado as atividades lúdicas. Grande parte dos calouros participou da semana dos 

calouros de maneira engajada. No geral, o feedback recebido pelo Google Forms se mostrou 

bastante positivo. Algumas das sugestões para as futuras semanas de calouros foram a de 

acrescentar o número de dinâmicas em grupo e que, embora úteis, são muitas informações para 

novos egressos. Com isso, espera-se que os calouros se tornem mais cientes das atividades que a 

universidade disponibiliza e assim aproveitem melhor a sua graduação. 
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O setor de base florestal apresenta grande importância econômica, social e ambiental. Contribui 

com a formação do PIB nacional, proporciona uma expressiva geração de empregos diretos e 

indiretos, promove benefícios ambientais e ecológicos que, somados a sua importância econômica 

e social, reúnem os atributos essenciais para o desenvolvimento sustentável. Por meio de métodos 

modernos de conversão e processos químicos, a madeira,  é convertida em milhares de itens 

utilizados todos os dias, porém ainda a sociedade desconhece a importância da floresta e de seus 

produtos. Diante deste cenário, este projeto de extensão visa promover a conscientização que a 

madeira é um produto de consumo diário em nossas vidas, um recurso renovável, sustentável e 

desmistificar o caráter predatório do setor de base florestal, por meio de ações socioeducativas.  

Em tempos pandêmicos e com o intuito de reinventar as oficinas presenciais, as ações deste 

projeto foram adaptadas e o modelo desenvolvido para manter o projeto em execução sem a 

presencialidade, foi o desenvolvimento de cartilhas e livretos virtuais com uma abordagem lúdica 

e interativa. A temática do material produzido baseou-se no conteúdo das oficinas, já  realizadas 

pelo projeto, abordando temas como: a importância da floresta, o que temos em casa que vem da 

floresta, monte seu próprio brinquedo entre outros. A produção destes materiais encontram-se em 

fase de desenvolvimento e alguns produtos já foram finalizados, uma das cartilhas, relata um 

criança acordando em indicando os produtos da sua casa que provém das florestas. Estes materiais 

estão sendo produzidos com o auxílio de professores de escolas públicas e a divulgação dos 

materiais vêm ocorrendo por meio das Redes Sociais. Sendo uma alternativa  para manter a 

Extensão Universitária viva e presente, mesmo em tempos pandêmicos. 
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A interprofissionalidade tem se mostrado cada vez mais importante no desenvolvimento da 

sociedade, e como forma sintomática desse fato, demonstrado por empresas e cooperativas. A 

criação e o desenvolvimento de uma startup não difere muito dessa realidade, já que muitas das 

ideias e possibilidades de crescimento vem por conta de múltiplos pontos de vista. As discussões 

em ambientes interprofissionais tem por objetivo promover aprendizados horizontais e 

colaborativos, a fim de proporcionar uma educação interprofissional (EIP), que tem por objetivo 

aprender novas habilidades com profissionais de outras áreas. A metodologia Startup Experience 

foi utilizada no curso de extensão ‘’Criando uma Startup - da ideação ao MVP’’, do projeto 

Ciência Para Todos. A metodologia consistiu em aulas interativas, entrega de atividades com 

feedbacks e desenvolvimento da ideia da startup até a criação do Produto Mínimo Viável (MVP). 

Com o auxílio dos materiais cedidos pelo  Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia 

Autossustentável (NPDEAS), foi possível obter informações e realizar pesquisas para que o 

projeto da startup seguisse em frente.  Neste contexto, foi possível aumentar a rede de contatos, 

sendo essa essencial para o desenvolvimento de pesquisas, e também a integração de um novo 

membro à equipe, principalmente para suprir a demanda desse tratamento com os antigos e os 

novos contatos. Posteriormente, devido a  demanda do grupo pela materialização do projeto, foi 

necessária a integração de mais um membro  ao grupo, mais uma vez com o apoio proporcionado  

pelo projeto Ciência para Todos, no qual totalizam mais de três áreas diferentes trabalhando no 

mesmo projeto. A visão de diferentes profissões traz como resultado uma melhor solução para a 

sociedade, já que o conhecimento é partilhado. Além do mais, essa colaboração no aprendizado 

faz com que cada um conheça melhor a si mesmo e o outro, além de compreender melhor qual é 

o papel de cada um dentro do sistema que estão inseridos. 
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Apesar do crescimento da indústria farmacêutica, as práticas e políticas em orientação em saúde 

não atendem corretamente a população. E o mesmo ocorre para orientação à saúde feminina. 

Devido a isso, muitas mulheres se sentem desorientadas em relação ao uso e administração de 

medicamentos, muitas vezes elas tendem a buscar informações com parentes, amigos, redes 

sociais e sites de conteúdo não especializados. Por causa disso, muitas mulheres acabam 

recebendo falsas informações em relação à saúde que podem ser muito danosas. Dentro disso a 

startup Pra você, Guria está desenvolvendo um serviço de atendimento farmacêutico focado na 

saúde da mulher a partir da educação em saúde e dispensação farmacêutica. O público alvo desse 

empreendimento são mulheres na faixa dos 15 à 45 anos, inicialmente nossa startup estará 

desenvolvendo consultas para sanar dúvidas em relação ao uso de anticoncepcionais e a TPM. A 

partir da concepção da cliente ideal de nosso negócio, nossa equipe idealizou a persona feminina 

de nossa paciente. Essa persona feminina possui como problemática o medo dos efeitos adversos 

dos anticoncepcionais, insegurança em utilizar métodos contraceptivos de maneira errado, medo 

de engravidar, medo de contrair ISTS, possui vergonha de comprar a pílula do dia seguinte e se 

sente incomodada com os efeitos adversos da TPM. Ela tem como benefícios esperados prevenir 

eventuais complicações de saúde, cortar custos em saúde, aumentar sua qualidade de vida, 

privacidade e conforto. Além de se sentir acolhida, segura e confiante em relação a sua saúde. 

Para diminuir esses inconvenientes e proporcionar melhor qualidade de vida dessa pessoa, a nossa 

startup irá fazer uma avaliação dos efeitos dos medicamentos, realizar constante orientação em 

saúde e sempre irá atender a nossa paciente de forma humanizada. Para suprir as expectativas dos 

benefícios nossa equipe gerará constante conteúdo informativo online, realizará o atendimento 

individualizado e personalizado, realizará orientações em condutas de prevenção e tratamento. 

Além disso, disponibilizaremos uma equipe de profissionais acessíveis para atendimento e 

daremos a opção da nossa paciente escolher o gênero do profissional. A constante pesquisa e 

revisão da nossa persona trará à tona novas dores e benefícios esperados para que possamos 

constantemente aprimorar nosso futuro atendimento. E, a partir disso, criar um empreendimento 

que atenda às necessidades de orientação de saúde das mulheres de forma inovadora no mercado. 
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Em virtude da pandemia de SARS-COV-2, surgiu a necessidade de uma mobilização em prol de 

medidas adaptativas visando a saúde das pessoas. Pensando nisso, desenvolveu-se a CHECK: 

Acesso Fácil , um sistema de gestão de monitoramento de acesso. Inicialmente, a aplicação do 

projeto visou os laboratórios da UFPR, como meio para garantir maior segurança para os alunos 

e funcionários nas realizações das atividades acadêmicas presenciais, diminuindo o risco de 

contágio pelo coronavírus, agente causador da COVID-19. O sistema funciona através de um 

aplicativo em que os alunos e funcionários fazem um cadastro de registro na entrada e saída das 

dependências da UFPR, esse registro ocorre pelo escaneamento de um QR CODE que estará 

presente na entrada. Esse QR CODE irá redirecionar o usuário para uma página informativa com 

orientações que podem indicar se o usuário manifestou algum sintoma característico da COVID-

19 no dia que fez o acesso às dependências da instituição. Todos os dados do aplicativo são 

compilados e caso uma pessoa tenha apresentado suspeita da doença, o gestor do local recebe 

uma notificação, via celular. A vantagem desse aplicativo é a rapidez com que a informação chega 

até o usuário, possibilitando uma tomada de providência mais ágil e assertiva e os usuários que 

tiveram contato com alguém possivelmente contaminado podem ser comunicados mais 

rapidamente. A CHECK, seguindo os princípios da extensão, proporcionou aos alunos 

participantes: capacitação em gestão de projeto, soft skills, inovação, empreendedorismo e 

habilidades interdisciplinares, visto que foram apresentados a variadas áreas, tais como a 

tecnologia de desenvolvimento de software e o aprofundamento a respeito da COVID-19. Com o 

intuito de gerar impacto na sociedade, a equipe buscou participar de ações a fim de divulgar a 

iniciativa. Dessa forma, foi destaque no Arena Inovação, evento proporcionado pela UFPR, e no 

Pitch Paraná, um produto do Governo do Estado que tem como objetivo alavancar o ecossistema 

de inovação do Paraná. Além disso, foram concedidas entrevistas para emissoras de televisão e 

rádio como a RPC e BandNews, o que gerou maior visibilidade para o projeto. Devido a 

repercussão do projeto, o desdobramento da ferramenta digital permitiu que a solução fosse 

aplicada no Hospital Veterinário da UFPR como um piloto, possibilitando a continuidade das 

atividades da instituição de forma segura e controlada em relação à COVID-19. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

823 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

MAPA INTELIGENTE 

Nº: 202110607 

Autor(es): Camilla Luvizotto Ferreira da Silva, Gabriel Pimentel Dolzan, Leon Augusto Okida 

Goncalves, Pedro Henrique da Silva Churata, Vinicius Fontoura de Abreu 

Orientador(es): Murilo Vicente Goncalves Da Silva 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Inclusão Digital, Mapa Computadorizado, Tecnologia Em Saúde 

 

Toda Unidade Básica de Saúde (UBS) deve possuir em sua sede um mapa com sua respectiva 

abrangência de atuação. Isso é necessário porque a territorialização é um dos princípios das UBS. 

Um dos objetivos da territorialização é entender o contexto e aspectos locais da região abrangida 

por cada unidade. Essa compreensão auxilia o planejamento da atuação dos profissionais de 

saúde. Dessa forma, as condições de vida e saúde, vulnerabilidades e problemas prioritários da 

população local podem ser identificados de forma mais efetiva. Atualmente, esse mapa é impresso 

e fixado nas paredes das UBS, o que dificulta a visualização das condições de saúde do local de 

atuação e a atualização das informações. É importante destacar, também, que ainda não existe um 

consenso sobre o uso de tecnologias na saúde primária e, em específico, no processo de 

territorialização das UBS, o que traz a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre 

modelos, técnicas e tecnologias que possam otimizar o uso de recursos e melhorar o cuidado da 

saúde da população brasileira. Nesse contexto, surge a ideia do Mapa Inteligente, que é um projeto 

que busca integrar os desenvolvimentos tecnológicos e científicos obtidos até hoje com a saúde 

primária no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse projeto consiste em desenvolver 

uma ferramenta web que possa auxiliar no processo de territorialização das UBS de Curitiba. A 

implementação do mapa de territorialização inteligente para UBS está sendo feita utilizando 

diferentes tecnologias como HTML, CSS, Javascript, React e Python, além de ferramentas para 

georreferenciamento. Espera-se que a ferramenta auxilie no processo de territorialização das UBS 

de Curitiba e, consequentemente, na construção dos mapas inteligentes necessários aos trabalhos 

desenvolvidos nas UBS. Possibilitar que as UBS tenham de forma computadorizada o mapa de 

abrangência da sede, assim como, por georreferenciamento, dados como localização de grupos de 

pacientes, mapeamento e zoneamento de casos/surtos de doenças, entre outros, fará com que 

informações importantes sejam facilmente compreendidas, auxiliando assim os gestores tanto em 

tomadas de decisão bem como na administração. 
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Tem se mostrado cada vez mais importante que a população tenha ciência sobre o que é feito nas 

Instituições de Ensino Superior (IES), tornando necessária a disseminação social das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão universitárias. O projeto Divulgação Universitária foi idealizado 

com o intuito de divulgar e apoiar a divulgação das atividades acadêmicas realizadas pelos 

discentes e docentes do Departamento de Informática (DINF) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). Em 2020, com o intuito de implementar o projeto por partes, as atividades foram 

iniciadas a partir da exposição das atividades realizadas pelo próprio Programa de Ensino Tutorial 

(PET) Computação UFPR. Por meio de publicações nas principais redes sociais do grupo, 

Facebook, Instagram e Twitter, foram elaborados e divulgados quadros informativos, utilizando 

a ferramenta online de design gráfico Canva, sobre todos os projetos atualmente realizados pelo 

PET, que englobam os três pilares universitários. Os textos e imagens foram desenvolvidos de 

forma que as informações possam ser repassadas também para a comunidade externa, 

contribuindo para a popularização do conhecimento. A periodicidade das publicações se deu de 

maneira semanal, sendo efetuadas cerca de duas postagens por semana, durante o mês de 

dezembro de 2020, e uma postagem por semana, em maio de 2021, totalizando 11 posts. A partir 

de dados fornecidos pelas próprias mídias sociais, foi observado uma média de 180 pessoas 

alcançadas por publicação, em ambas as redes Facebook e Instagram, já no Twitter a média de 

visualizações foi de 743 por thread. Para o futuro do projeto, espera-se a ampliação do mesmo 

para abranger a divulgação de outras atividades realizadas dentro do DINF. Essa etapa se dará por 

meio do contato com outros grupos, laboratórios e demais pesquisadores que integram o 

Departamento, para que seja difundida a atuação destes em projetos de pesquisa, ensino e 

extensão. 
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As florestas têm grande importância econômica, social e ambiental e, se adequadamente 

manejadas, contribuem com progresso e desenvolvimento. Os bens e os serviços que as florestas 

fornecem à sociedade muitas vezes são desconhecidos. Dificilmente, sabe-se o quanto a madeira 

e seus produtos estão presentes no nosso dia a dia, mas há inúmeras aplicações no cotidiano, seja 

nos móveis ou em produtos como tintas, graxas, chicletes, perfumes, emulsificantes entre outros. 

Assim, como forma de reinventar as atividades do grupo PET da Engenharia Industrial 

Madeireira, essa ação teve como objetivo fortalecer a comunicação virtual em tempos pandêmicos 

com a sociedade, com o intuito de conscientização, difusão e troca de saberes científicos sobre a 

importância das florestas e de seus produtos. As ações, deste evento, foram baseadas em vídeos 

autoexplicativos de produtos e processos protagonizados pelos petianos, para combater a 

desinformação e valorizar as florestas e seus produtos. Foram produzidos vídeos, com temáticas, 

como: o sorvete e a celulose, óculos e o acetato e diversos outros temas que fazem parte da nossa 

rotina diária. Os vídeos formam publicados nas Redes Sociais do grupo e compõe o quadro 

“madeira mágica”. A produção dos vídeos consiste em algumas etapas, sendo elas: pesquisa 

bibliográficas e um roteiro para a produção do conteúdo; encontro virtual e gravação da 

“conversa”, edição dos vídeos e produção do texto base, aprovação da equipe e posteriormente 

do time e por fim, a publicação e acompanhamento desse conteúdo. O primeiro vídeo publicado 

teve como tema os emulsificantes, os quais são proveniente da madeira e presente composição 

dos sorvetes, outro vídeo publicado foi sobre o acetado de celulose, presente na composição de 

armações de óculos. Os temas dos vídeos apresentaram abordagens diferenciadas, buscando 

engajamento nas Redes Sociais. Estas publicações estão alcançando uma média de 140 

visualizações por vídeo, representando entre 15 a 20% do engajamento orgânico em nossos 

seguidores. Essa ação foi uma alternativa, mesmo diante do cenário pandêmico,  essa ação 

promoveu o diálogo com a sociedade e a divulgação da importância da floresta e de seus produtos. 
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Desde a revolução industrial, o petróleo tem sido a principal matriz energética, sendo utilizado 

em motores a combustão interna e na produção de energia elétrica. Devido a questões ambientais, 

pesquisas por energias renováveis têm se destacado cada vez mais. Por isso, o Laboratório de 

Células de Combustível - (LACELC)/NPDEAS na UFPR, tem conduzido linhas de pesquisas 

abordando temas como a produção de hidrogênio, uma fonte energética limpa pois sua queima 

não gera CO2 e pode ser usada em células de combustível para gerar eletricidade. A produção de 

hidrogênio no laboratório consiste da reação química que utiliza uma fonte metálica, alumínio 

reciclado, para a geração de H2 e um composto metálico como subproduto. Para a reação ter 

início mais rápido é necessário a utilização de um catalisador para que a camada de óxido formada 

naturalmente devido o contato do alumínio com o oxigênio seja removido. Esse processo de 

geração de hidrogênio é altamente renovável pois o sistema é capaz de produzir H2 em altas 

quantidades, contudo consiste de uma reação extremamente exotérmica, o que dificulta o controle 

da temperatura mediante altas concentrações. O composto metálico de alumínio pode ser 

retrabalhado para se obter os produtos iniciais, o que permite a reutilização no sistema.  A 

recuperação do catalisador ou a produção de hidróxido de alumínio tem muitas vertentes de uso 

em indústrias de cosméticos e construção civil. O LACELC apresenta uma alternativa para a 

produção de energia elétrica através do gás H2 utilizando células de combustível. O princípio de 

funcionamento da célula de combustível consiste na reação de gás hidrogênio com oxigênio 

produzindo água e energia elétrica. Para tanto se faz necessário a utilização de eletrodos que 

devem ser permeáveis para a passagem dos gases reagentes e condutores para que haja o 

transporte de elétrons para o circuito externo. Tais pesquisas ganharam forte apoio em função da 

Agenda 2030 da ONU e do Brasil assinou o Plano Nacional de Energia - 2050 (PNE), que 

contempla energias renováveis. Buscando dar suporte a estes programas, uma equipe 

multidisciplinar tem desenvolvido soluções tecnológicas de ponta no LACELC/NPDEAS. As 

pesquisas se firmam em pilares químicos e de engenharia, o que permite uma interação 

interdisciplinar efetiva entre os pesquisadores do grupo. 
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INÍCIO E TRAJETÓRIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA STARTUP DO 

CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ FORMADA 

POR ALUNOS. 

Nº: 202110626 

Autor(es): Ana Maria de Melo, Fabricio Costa Fanhani, Michelle Aparecida Coelho Moreira, 

Nicolle Boell Heiden 

Orientador(es): Andre Bellin Mariano 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Desenvolvimento, Farmácia, Startup 

 

Inovar em áreas muito tradicionais da educação  que seguem modelo único de ensino e 

desenvolvimento,  não é nada fácil. Sair da zona de conforto, arriscar novas metodologias, nunca 

é muito bem vista e aprovada por quem tem medo de dar o primeiro passo. Para alguns parece 

loucura, perda de tempo, ou só mais uma moda que logo vai passar e todos vão esquecer. Esse foi 

o pensamento de alguns colegas alunos e professores do curso de Farmácia da UFPR, quando um 

professor e um grupo de alunos decidiram desenvolver a primeira startup do curso de Farmácia 

da UFPR formada por alunos, no início de 2020, com apoio do Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Energia Autossustentável (NPDEAS), através do curso de capacitação 

“Criando uma startup: da ideação ao MVP”, dentro do programa de extensão Startup experience.  

Inúmeros foram os desafios, iniciando pela escolha da área de atuação, pois atualmente o 

farmacêutico tem habilitação para atuar em mais de 100 áreas por ter uma formação 

interdisciplinar Portanto, escolhemos  a área de Farmácia Clínica, que por si só já é um imenso 

desafio de ser popularizada em um País que consome cada vez mais medicamentos de forma 

indiscriminada e que tem a visão comercial do farmacêutico apenas como um vendedor de caixas 

de remédios. Nesse contexto, buscamos desde o início do nosso desenvolvimento como startup, 

atuar de forma a promover  saúde, uso racional de medicamentos e colaborar com a nova 

perspectiva do farmacêutico na sociedade. Ao longo do ano participamos de encontros com 

investidores e startups, um hackathon promovido pelo governo do Estado do Paraná, onde ficamos 

em segundo lugar dentre 123 equipes e ainda, de editais de fomento financeiro e incentivo 

relacionado ao desenvolvimento, tudo com a finalidade de buscar visibilidade e recursos. Desde 

então buscamos aperfeiçoamento em metodologias ágeis, desenvolvimento de formulários para 

entender as principais dificuldades das pacientes que queremos alcançar com a nossa solução. 

Somos hoje uma startup de Farmácia Clínica, ainda em desenvolvimento, focada na saúde das 

mulheres, em todas as suas fases de vida, a fim de minimizar  medos e incertezas sobre o próprio 

corpo. Aliamos o cuidado farmacêutico, a empatia com a dor do próximo e a agilidade de uma 

startup, para lançar no mercado um produto fiel a nossos valores, e que acima de tudo possa 

entregar qualidade de vida às mulheres que tanto precisam. 
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A DINÂMICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) DA 

ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA NAS REDES SOCIAIS. 

Nº: 202110628 

Autor(es): Joao Vitor Quilante Casagrande, Juliana Aparecida Paulista, Rayane Carolina 

Kuczera Silva, Yuri dos Santos Coelho 

Orientador(es): Mayara Elita Braz Carneiro 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Pandemia, Pet, Redes Sociais 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) desenvolve as suas ações sobre a graduação,  de maneira 

coletiva, com caráter interdisciplinar, objetivando a formação de cidadãos com ampla visão do 

mundo e com responsabilidade social. Com a pandemia, muitas ações do grupo PET da 

Engenharia Industrial Madeireira foram adaptadas e promovidas em ambiente remoto, mas 

sempre buscando interagir com a comunidade.  Assim, esse trabalho tem como objetivo apresentar 

as diferentes dinâmicas conduzidas durante a pandemia por esse grupo PET em suas redes sociais. 

As possíveis preposições de atividades foram debatidas e desenvolvidas pelo grupo, por meio de 

reuniões semanais. A primeira e principal ação foi a reestruturação das redes sociais. Com isso 

foi realizado uma padronização das postagens, foi determinando uma frequência de publicação e 

de interação com os seguidores. Pelas redes sociais foram desenvolvidos uma série de projetos, 

alguns exemplos: PET indica, batalha de fotos, um cronograma para datas comemorativas com as 

datas pertinentes ao curso, bem como os aniversários dos membros do grupo, PET curiosidades, 

PETWOODCAST (Podcast), PET 10 anos, PET relatos, Wood Magic Day. Foi também 

desenvolvido pela redes campanhas de natal solidário, use máscara e lave as mãos, frisando 

sempre a importância de se manter seguro e tomar cuidado perante ao cenário pandêmico. Outras 

ações conduzidas foram a divulgação de outros grupos, postagens pertinentes a profissão e 

também sobre o processo seletivo do grupo. Após a realização de toda a reestruturação e da 

produção deste de conteúdo, observou-se alguns indicativos positivos e substanciais em relação 

ao crescimento das redes, obteve-se mais seguidores, alcançou-se um número de likes, mais 

comentários, mais compartilhamentos, mais interação, até mesmo com outros grupos PET, 

trocando informações e espalhando conhecimento, formando uma rede de apoio, não só entre os 

grupos, mas também para os nosso acadêmicos. Mostrou-se uma experiência enriquecedora aos 

grupo mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia. 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MONITORAMENTO DE ENERGIA EM PRÉDIOS 

PÚBLICOS 

Nº: 202110629 

Autor(es): Matheus Corral de Araujo, Vitor Samuel Ruppel Ferreira 

Orientador(es): Eduardo Parente Ribeiro, James Alexandre Baraniuk 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Consumo De Energia, Eficiência Em Prédios Públicos, Monitoramento De 

Energia 

 

A realização de ações de monitoramento e de redução do consumo de energia podem trazer uma 

redução significativa no consumo, seja pela atualização tecnológica ao substituirmos 

equipamentos antigos por equipamentos novos e eficientes, ou pela mudança de comportamento 

da comunidade, neste caso os docentes, discentes, servidores e terceirizados que frequentam a 

universidade. A geração fotovoltaica da usina solar instalada na UFPR que entrou em operação 

em 2021 e possibilitará grande economia de energia. O monitoramento do consumo e a 

disponibilização dos resultados em um portal, comunicando de modo claro na forma de 

indicadores, poderá auxiliar na redução do consumo de energia. O projeto de eficiência energética 

e monitoramento de energia em prédios públicos da UFPR consiste em: realizar a implementação 

de uma base de dados com as informações do monitoramento de energia elétrica, disponibilizar 

gráficos e indicadores em portais eletrônicos na página web da ENERGI, disponibilizar relatórios 

de consumo e de indicadores de consumo mensalmente, realizar a elaboração de um mapa para a 

visualização do consumo de energia elétrica e por último realizar reuniões, palestras e workshops 

para a demonstração e divulgação dos resultados para a comunidade da UFPR. Atualmente 

estamos no processo da coleta de dados e da geração de relatórios específicos através dos dados 

de consumo de energia elétrica que são extraídos do nosso servidor atual. Também demos início 

ao desenvolvimento da nossa base de dados em que as informações serão armazenadas e 

futuramente disponibilizadas. Haverá um servidor web desenvolvido pelos discentes da bolsa 

responsáveis pela programação e pela geração dos relatórios. A ideia inicialmente é deixar essa 

base com acesso liberado para os membros do projeto, pois será necessário ter um ambiente em 

que nós possamos armazenar e organizar esses relatórios antes de disponibilizarmos para o 

público. O desenvolvimento dos relatórios é realizado utilizando a linguagem de programação 

Python e a ferramenta Power BI, da Microsoft, proporcionando visualizações interativas com uma 

interface simples. 
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COWORKING E METODOLOGIAS ÁGEIS EM LABORATÓRIO: VISÃO DE 

OTIMIZAÇÃO E PRODUTIVIDADE EM ANÁLISES LABORATORIAIS 

Nº: 202110637 

Autor(es): Beatriz Jacob Furlan, Lauber de Souza Martins, Paulo Alexandre Silveira da Silva, 

Pedro Henrique Siqueira Zatta, Rafael Silva Ribeiro Goncalves 

Orientador(es): Andre Bellin Mariano 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Metodologias Ágeis, Pesquisa Em Laboratório, Produtividade 

 

Em dinâmicas de laboratório a organização é fundamental a fim de uma boa convivência 

laboratorial, para que os equipamentos e reagentes sejam localizados de forma simples, 

facilitando a conduta e a função de produzir dados concisos e de qualidade. Para auxiliar nessa 

demanda de organização e produtividade, métricas como metodologias ágeis podem ser bem 

adotadas, tais quais muito utilizadas em espaços onde há alto fluxo de pessoas utilizando o 

ambiente. Dessa forma, se implantou o sistema de metodologia Kanban auxiliando em resultados 

experimentais com o intuito de otimizar e impactar na produtividade laboratorial. O Kanban 

consiste em dividir as tarefas por caráter de urgência, na vertical, decaindo para o menos urgente. 

Enquanto que, horizontalmente, se categoriza as tarefas por: “a fazer, fazendo, feito”; 

promovendo uma gestão à vista ao ser exposto. Diversas funções podem ser atribuídas e 

categorizadas por seu uso, e mais de um usuário pode estar editando as funções, facilitando 

trabalhos de modo conjunto serem realizados em momentos distintos. Outro ponto que causa 

destaque à metodologia, é o fato das tarefas estarem divididas em pequenas parcelas, o que causa 

a sensação de produtividade, motivando a equipe a entregar resultados de modo mais eficiente. 

Outra metodologia que pode ser adotada, principalmente para gerenciar tarefas de equipes 

multidisciplinares, é a denominada de Objetivos e Resultados Chaves, do inglês, Objectives Key 

Results - (OKR), que consiste em caracterizar por meio de prioridades chaves os resultados a 

serem atingidos em cada uma das tarefas pendentes. A frente da tarefa, pequenos espaços para 

preenchimento são dispostos, e à medida que pequenas parcelas da tarefa são cumpridas, o espaço 

é preenchido, causando de maneira visual impacto no andamento da função. O OKR pode ser 

atrelado ao Kanban quando se quer quantificar quanto tempo determinada tarefa pode demorar a 

ser finalizada, dando um controle ao operador da função e aos colegas que podem depender das 

tarefas dos colegas, prática muito comum em ambientes como coworkings. Para gerir um 

laboratório onde simultaneamente diversos pesquisadores atuam, a gestão de Kanban tanto em 

formato individual quanto em grupo, se mostrou eficaz, pois manteve-se uma organização e um 

alto índice de entregas. Inclusive, essa boa prática pode ser adotada juntamente ao planejamento 

inicial de cada experimento, o que fornece ao analista um bom panorama de métricas que podem 

ser adotadas no processo experimental, facilitando a gestão de sua pesquisa e o colocando à frente 

de possíveis imprevistos. 
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MONITORIA DIGITAL DE TECNOLOGIA DO PESCADO 

Nº: 202110649 

Autor(es): Gabriel Coelho de Moura 

Orientador(es): Andre Muniz Afonso 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PVA - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

Palavras-chave: Peixes, Processamento Do Pescado, Qualidade Dos Alimentos 

 

O Programa Emergencial de Monitoria Digital foi uma indispensável atividade formativa criada 

pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, cujo propósito principal foi selecionar 

estudantes para auxiliar docentes nas tarefas remotas. A disciplina de Tecnologia do Pescado 

(DZO 009) foi ofertada digitalmente com 60 vagas e 90 horas totais, com aulas disponibilizadas 

anteriormente aos horários programados (das 14h30 às 17h), todas as segundas, terças e sextas-

feiras, possibilitando acesso prévio ou até mesmo participação em tempo real, durante o período 

de gravação. A disciplina também contou com um período síncrono posterior a aula, dedicado 

exclusivamente aos questionamentos levantados acerca dos temas ministrados. Além de 

questionários sobre os conteúdos abordados, houve duas propostas de trabalho sugeridas pelo 

professor. Na primeira delas, cada aluno matriculado teve de realizar um documento digitalizado 

com todas as questões levantadas por ele ao longo do curso, contendo suas respectivas respostas, 

que eram formuladas a partir de discussões em turma. Na segunda, foram formados grupos de 4 

pessoas com o objetivo de elaborarem um pré-projeto de entreposto de pescado, contendo planta 

baixa e fluxograma de produção, com capacidade de produção de pelo menos dois produtos 

cárneos, baseando-se na legislação vigente. O monitor responsável pela turma encarregou-se de 

prestar suporte necessário para o pleno entendimento e aplicação dos temas abordados aos alunos, 

por meio de orientações individuais ou em grupo. Além disso, o papel do monitor consistiu em 

retroalimentar o professor com críticas e sugestões, a fim de aprimorar a disciplina, melhorando 

ambas as competências no novo formato de trabalho digital. Ao final do curso o aluno aprovado, 

bem como o monitor, foram contemplados com alta carga de conhecimento em áreas legislativas 

relativas à tecnologia do pescado; características gerais e análises sensoriais; tipos de deterioração 

de alimentos; riscos do consumo alimentar envolvendo o pescado; suas doenças e intoxicações; 

métodos de conservação, industrialização, abate e beneficiamento; produtos, coprodutos; aspectos 

legais e suas tecnologias; aspetos de comercialização; plantas frigoríficas e fluxogramas de 

processamento do pescado. Dessa forma, o programa de monitoria na modalidade Digital 

Emergencial possibilitou ao monitor ampliar e fixar os conteúdos abordados na Disciplina, 

contribuindo com a sua formação pessoal e profissional. 
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PRESENÇA AFRO-BRASILEIRA NO SETOR TECNOLÓGICO E DE EXATAS DA 

UFPR: POLÍTICAS AFIRMATIVAS, AFROCENTRICIDADE E QUESTÕES DE 

GÊNERO E RAÇA 

Nº: 202110660 

Autor(es): Felipe dos Santos de Almeida 

Orientador(es): Harrison Lourenco Correa 

Evento: EDISPE 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PIBIS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

Palavras-chave: Engenheiros, Estudantes, Literatura 

 

Mesmo tendo no Brasil uma pequena porcentagem de acadêmicos negros no setor de tecnologia, 

sabe-se que várias contribuições que foram realizadas por pessoas negras trouxeram grande 

impacto para a nossa sociedade. Porém, poucas são as menções feitas às suas obras, e a dificuldade 

só aumenta quando se trata de encontrar acervo de documentos que mostre a história dessas 

pessoas. Com isso, surgiu o questionamento do porquê foi tão encoberta a questão da racialidade 

dessas pessoas, tanto nos artigos e projetos quanto em seus retratos, os quais sempre acabavam 

por retratar pessoas negras com aparência de pessoas brancas, de uma maneira proposital, devido 

ao corpo negro na época ser identificado apenas como um objeto capaz de ajudar a sociedade com 

sua força física e não com seu intelecto. Sendo assim, essa pesquisa teve como objetivo levantar 

dados sobre contribuições acadêmicas e tecnológicas feitas por esses engenheiros negros em 

nossa sociedade. Busca-se, assim, trazer o devido reconhecimento, levantando a questão racial 

para que, quanto mais jovens negros entrem na Universidade, mais possam obter referência e o 

sentimento de representatividade nesse ambiente, que é majoritariamente presidido por pessoas 

brancas e pertencentes à elite. Além disso, o projeto visa a mostrar para esses estudantes a 

necessidade de persistirem na jornada acadêmica, com possibilidade de se desenvolverem e 

tornar-se referência dentro desse meio. Para isso, a metodologia aplicada foi a análise de literatura 

e artigos relacionados ao tema. que forneçam dados para o embasamento desse trabalho. Os 

resultados demonstram carência em abordar os feitos de notáveis cientistas e pesquisadores 

negros(as) em disciplinas da área tecnológica, dificultando a representatividade dos jovens negros 

e negras nos cursos de tecnologia. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS: PROGRAMA EMERGENCIAL DE MONITORIA - 

NTE PALOTINA 

Nº: 202110675 

Autor(es): Matheus de Paula Goncalves, Paulo Ramos da Silva Santos 

Orientador(es): Anderson Da Silva Marcolino, Paola Cavalheiro Ponciano 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Monitoria Digital, Tecnologias Digitais Na Educação 

 

O Programa Emergencial de Monitoria - NTE Palotina tem o objetivo de consolidar as ações de 

apoio técnico pedagógico na formação inicial e continuada de professores desenvolvidas pelo 

NTE Setor Palotina com apoio de dois bolsistas que atuam em ações  que envolvem uso e 

desenvolvimento de tecnologias digitais pelos docentes como criação de áudio, vídeo e 

compartilhamento de conteúdo nas redes. Os alunos participantes atuam no sentido de “apoiar e 

assessorar as atividades didáticas desempenhadas pelos NTE, que requeiram o emprego de 

Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDIC) a fim de facilitar a produção e a 

inclusão dessas tecnologias às ações de ensino, pesquisa e extensão privilegiando a aprendizagem 

autônoma e colaborativa”. Desta forma as atividades desenvolvidades buscam possibilitar aos 

estudantes bolsistas o envolvimento com as ações de divulgação científica das atividades ensino, 

pesquisa e extensão realizadas no âmbito do NTESetor Palotina, desenvolver estratégias de 

formação docente para utilização das TDIC com plena articulação com o ensino de Ciências, 

promover a consolidação do NTE Setor Palotina através do desenvolvimento de conhecimentos 

profissionais e a interação entre alunos, professores, pesquisadores e comunidade, recorrendo ao 

uso das tecnologias. Além de oferta de formação para uso e produção de softwares e aplicativos, 

através de ferramentas e tecnologias adequadas, objetivando facilitar processos inovadores de 

ensino e aprendizado os alunos também trabalham na divulgação científica das ações do núcleo 

através do projeto e implementação de designs, vídeos e recursos gráficos para as redes sociais. 

Espera-se com o programa contribuir para a formação profissional e pessoal dos estudantes 

bolsista no que concerne o uso, gerenciamento e criação de tecnologias, bem como o 

desenvolvimento de habilidades de comunicação, criatividade, produção acadêmica e 

conhecimento científico. Da mesma forma, espera-se a consolidação das ações de apoio técnico - 

pedagógico por parte do NTE aos docentes e comunidade acadêmica do Setor Palotina e da 

comunidade externa no período de pandemia. 
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RANICULTURA DIGITAL 

Nº: 202110678 

Autor(es): Carlos Eduardo Zacarkim 

Orientador(es): Andre Muniz Afonso 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Criação De Rãs, Frogfarming, Rã-Touro Americana 

 

Por meio do da realização do projeto, objetivou-se a difusão de informação técnico-científica 

atualizada em ranicultura para o público em geral, de modo a promover desenvolvimento 

economicossocioambiental no meio rural, ampliar a interação entre a academia e o meio produtivo 

rural e desenvolver habilidades voltadas à solução de problemas por meio do eixo ensino-

pesquisa-extensão. A dinâmica do projeto é baseada na realização de “lives” mensais, sempre às 

últimas quartas-feiras do mês, transmitidas da Plataforma Stream Yard, simultaneamente, às 18 h 

(GMT -3), para o canal do YouTube - https://www.youtube.com/andremunizafonsoprof e para o 

Grupo de Ranicultura do Facebook - 

https://www.facebook.com/groups/encontronacionalderanicultura. As reuniões têm duração de 

uma a duas horas e contam com a apresentação de algum tema ligado ao universo da ranicultura, 

que depois é debatido por moderadores e convidados especiais. As “lives” tiveram início no mês 

de setembro de 2020 e a partir da 6ª edição, em fevereiro de 2021, passou-se a transmitir, também 

de forma simultânea, para o Perfil do Facebook da Revista Divulgación Acuícola, do México - 

https://www.facebook.com/divulgacionacuicola, transformando-se numa iniciativa de divulgação 

internacional. Alguns canais do universo da Aquicultura adotaram o estilo de “lives” semanais ou 

quinzenais, no entanto, por tratar-se de uma modalidade aquícola de menor público original, 

acredita-se que o formato mensal adotado tenha sido o mais adequado. Espera-se que com a 

realização do projeto o setor ranícola possa contar com informações atualizadas, de qualidade e 

embasadas técnica e cientificamente. Ainda que, com a aplicação de tais orientações, a cadeia 

atinja maior sustentabilidade economicossocioambiental e o Brasil possa se consolidar como um 

importante ator no cenário da ranicultura internacional. 
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INTRODUÇÃO A MODELAGEM 3D EM BLENDER APLICADA NA 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

Nº: 202110682 

Autor(es): Thamara da Silva Nichelle 

Orientador(es): Gabriel Chemin Rosenmann 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: MONITORIA DIGITAL 

Palavras-chave: Blender 3d, Design De Produto, Modelagem Digital 3d 

 

Representações bidimensionais e tridimensionais podem desempenhar diferentes papeis no 

desenvolvimento de produtos, como recursos para criação, avaliação, seleção e apoio ao 

detalhamento do projeto. Na disciplina de Representação 3D I do curso de Design de Produto são 

propostos exercícios práticos promovendo a vivência e experimentação de diferentes materiais e 

técnicas. A disciplina é ministrada para o primeiro ano do curso e durante o ano letivo de 2020. 

Com o ensino remoto emergencial decorrente da pandemia de Covid-19, as atividades passaram 

por adaptações e foram realizadas utilizando recursos de baixo custo em ambiente residencial. 

Uma das propostas de exercício é a confecção do modelo volumétrico de um mouse para 

computador, utilizando a técnica de empilhamento de camadas de cartão. Apoiando essa atividade 

foi desenvolvido um workshop como objetivo de apresentar conceitos básicos de modelagem 3D 

e impressão 3D e o software Blender 3D. O workshop foi realizado pela plataforma TEAMS e 

organizado em 4 etapas: 1 - Introdução a modelagem 3D, na qual foram apresentadas informações 

iniciais, aplicações e os softwares mais usados; 2 - Introdução a Impressão 3D: sendo 

apresentados os conceitos, princípios e produtos produzidos por esse processo; 3 - Introdução ao 

Blender 3D: como foco do workshop apresentou-se o Blender 3D levando em consideração sua 

história, seus usos e seu crescimento no mercado de modelagem 3D; 4 - Modelagem: etapa 

realizada dentro do software Blender, com apresentação da interface, meios de navegação e 

funções, foi então realizada a modelagem do mouse ergonômico Logitech MX Vertical. A partir 

desse workshop, correlato ao desenvolvimento do exercício, foi possível articular os conceitos de 

representação 3D no processo de Design de produtos, integrando atividades digitais e físicas. 

Posteriormente ao workshop os estudantes realizaram o fatiamento digital do modelo 3D, 

impressão do contorno das fatias, recorte dos formatos dos contornos em papelão ondulado, 

empilhamento e colagem das camadas e acabamento utilizando massa corrida. A execução dessas 

atividades foi acompanhada por meio de apresentações durante os encontros síncronos, envio de 

fotografias e realização de videochamadas. A plataforma TEAMS foi utilizada para comunicação 

e registro dos processos. Por fim, os estudantes produziram modelos volumétrico do produto 

modelado no workshop com a articulação de conceitos de modelagem 3D digital, modelagem 

física por adição de material e visualização espacial. 
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DESENVOLVIMENTO COMUNICATIVO E A DIVULGAÇÃO DA ENGENHARIA 

INDUSTRIAL MADEIREIRA 

Nº: 202110693 

Autor(es): Fabricio Sanches Camacho Marcondes, Francisco Luis Tonin Angonese, Henrique 

Werner Junkes, Larissa de Jesus Ferreira, Leonardo Antonio Alves 

Orientador(es): Mayara Elita Braz Carneiro 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Pandemia, Pet, Profissão 

 

O Programa de Educação Tutorial, o PET pauta-se pela indissociabialidade da tríade pesquisa-

ensino-extensão do ensino superior, dentre os objetivos do programa, pode-se elencar o estímulo 

para a formação de profissionais de elevada qualificação técnica científica, tecnológica e 

acadêmica. Neste cenário e diante das dificuldades ocasionadas pela pandemia, o grupo PET da 

Engenharia Industrial Madeireira, procurou adequar as suas atividades ao formato remoto e como 

forma de divulgar e apoiar essa profissão desenvolveu uma série de diálogos (entrevistas). Essas 

ações foram desenvolvidas em formato de diálogos virtuais e entrevistas em diferentes formatos.  

As ações foram desenvolvidas em três formatos, uma delas foi entrevistar profissionais 

renomados na área, com atuação em diferentes segmentos do setor de base florestal. Para estas 

entrevistas foi elaborado um roteiro, visando elucidar sobre diferentes processos industriais e a 

atuação profissional. Estas entrevistas compõe um livro, “Processos das Indústrias de Base 

florestal” e o conteúdo produzido, também, foi disponibilizado em formato de leitura nas redes 

sociais do grupo PET. Outro modelo de entrevista estabelecido, foram as lives com pessoas de 

diversos perfis, abordando temáticas que envolviam suas carreiras, experiências acadêmicas e 

outros assuntos, com espaço para interação do público. Esse material foi divulgado pelas mídias 

sociais do grupo. Por fim, o terceiro formato consistiu em simular uma entrevista de emprego 

entre os membros do grupo, a fim de desenvolver a comunicação dos integrantes, preparando-os 

para o mercado de trabalho. Diante da situação atípica, ocasionada pela pandemia, estas ações 

foram readequadas, o que era feito presencialmente, foi realizado por meio das telas, mas 

proporcionou aos petianos o diálogo com profissionais da área, o compartilhamento de 

informações com colegas de curso e instigou o desenvolvimento comunicativo de todo o grupo. 
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USO DE SIMULADORES NA EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM PRÉDIOS 

DA UNIVERSIDADE 

Nº: 202110700 

Autor(es): Carlos Gabriel Souza Stunpff 

Orientador(es): James Alexandre Baraniuk 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Eficiência Energética, Projeto Luminotécnico, Simulação De Iluminação 

 

Visando a eficiência no consumo de energia elétrica, a equipe do projeto ENERGI estuda formas 

de modernizar a iluminação dos edifícios da universidade. Os estudos de aprimoração abrangem 

ações como a instalação de lâmpadas e luminárias de baixo consumo e o melhor aproveitamento 

da luz natural do ambiente. Durante os estudos de otimização, é importante garantir que o projeto 

luminotécnico atinja níveis de conforto visual adequados. Nos estudos realizados pela equipe, 

buscou-se aproximar os níveis de iluminância dos ambientes analisados aos níveis estabelecidos 

pela norma ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1 para iluminação de ambientes de trabalho interno, e 

para isso a equipe do projeto ENERGI utilizou o software de simulações luminotécnicas Dialux 

EVO. O software é capaz de reproduzir realisticamente o comportamento da luz natural e artificial 

no ambiente, gerando simulações visuais deslumbrantes e facilitando a determinação de quais 

tipos de luminárias serão utilizadas, da quantidade e potência de cada uma delas e de como serão 

suas disposições no espaço. Além de seu caráter estético, o software também conta com uma 

poderosa ferramenta de diagnóstico de qualidade de iluminação, sendo capaz de fornecer os níveis 

de iluminância, e contraste de luz para todos os pontos do ambiente. Com o software foi possível 

realizar a simulação luminotécnica de diversos edifícios da universidade, como dos prédios PK e 

PL do curso de Engenharia Elétrica, dos prédios dos cursos de Arquitetura e Física, bem como do 

Teatro da Reitoria, o que possibilitou a realização de estudos de instalação de lâmpadas LED de 

baixo consumo garantindo a manutenção do conforto visual. Ainda na simulação realizada para 

o Teatro da Reitoria, o software possibilitou o estudo tanto da iluminação predial geral como da 

iluminação cênica utilizada no palco. Em adição ao diagnóstico técnico realizado por meio do 

Dialux, também foram utilizadas diversas imagens dos modelos gerados pelo software pela 

equipe design do ENERGI na confecção dos materiais audiovisuais da campanha de eficiência 

energética. A revista da campanha, a página na web da equipe e vídeos institucionais são 

exemplos de mídia que utilizaram imagens geradas pela equipe ENERGI com o software Dialux 

EVO. 
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MAIS MERENDA E MENOS DESPERDÍCIO 

Nº: 202110701 

Autor(es): Landir Saviniec 

Orientador(es): William Rodrigues Dos Santos 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Desenvolvimento Tecnológico, Desperdício Sustentabilidade Alimentos, 

Merenda Escolar 

 

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 

escolar da cidade de Jandaia do Sul, visando a redução do desperdício e melhoria da qualidade da 

merenda. O projeto, que foi iniciado em 2019, desenvolveu ações em quatro frentes de trabalho: 

i) análise consumo e desperdício de merenda nas escolas, ii) protótipo de um sistema informação 

de gerenciamento de aquisição, produção, distribuição e consumo de alimentos, iii) sistemática 

de aceitabilidade de novos cardápios e iv) análise da distribuição logística da merenda. Os 

resultados obtidos foram compartilhados com os atores sociais envolvidos (departamento de 

educação, diretores das escolas, professores, alunos, merendeiras e nutricionista/responsável 

técnica). O primeiro ano foi caracterizado como um diagnóstico global do problema de 

desperdício. Para o ano de 2020 foram previstas ações de continuidade, na perspectiva de 

promover melhorias. Estavam previstas as seguintes frentes de trabalho) Continuidade na coleta 

de dados sobre produção e consumo de merenda para quantificar os desperdícios; ii) Continuidade 

no desenvolvimento de um Sistema Informatizado, denominado de Sistema de Gestão de 

Merenda (SGM) 1.0 e iii) Desenvolvimento um kit adaptado, para avaliação dos cardápios.  Com 

a deflagração da Pandemia no início de 2020, as atividades foram suspensas, pois as atividades, 

público-alvo e impacto dependem do funcionamento das escolas, sobretudo da produção e 

consumo de merenda. Além disso, este contexto dificultou a mobilização dos alunos de 

graduação. As aulas nas escolas municipais iniciaram o retorno gradual somente em Agosto de 

2021. Espera-se que a situação sanitária continue melhorando, para que o projeto possa ser 

retomado em 2022. 
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LEVANTAMENTO E CONSERVAÇÃO DA AGROBIODIVERSIDADE: VARIEDADES 

DE MANDIOCA 

Nº: 202110709 

Autor(es): Ananda Graf Mourao, Carolina Goulart Martins da Silva, Jolcineide Martins da 

Rosa 

Orientador(es): Paulo Rogerio Lopes 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Agroecologia, Segurança Alimentar E Nutricional, Tecnologias Sociais 

 

O projeto de extensão Tecnologias Sociais para a promoção da segurança e soberania alimentar 

no litoral do Paraná, inicia-se em 2019 e tem como objetivo a sistematização de tecnologia sociais 

presentes em comunidades rurais e urbanas no intuito de socializar e promover troca de saberes 

entre sociedade externa e interna da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Promoveu no ano 

que iniciou diversas atividades de extensão, como a sistematização de fichas agroecológicas, 

trocas de sementes entre as comunidades, promoção de cursos para auxiliar a troca de saberes na 

comunidade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Rio pequeno em 

Antonina/PR. Desta forma este resumo tem como objetivo socializar uma das atividades 

realizadas no ano de 2021 pelo projeto de extensão, que consistiu na avaliação de 22 variedades 

de mandiocas presentes no Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), analisando as alturas das 

plantas, produção, coloração das raízes in natura e tempo de cozimento. Foram utilizados, réguas, 

fotoregistro, balanças, panelas, cronômetro e laboratórios tanto do IAPAR quanto da UFPR. As 

plantas variaram entre 1 metro a 2,25 metro, a produção foi de 2 até 15 raízes, a coloração das 

raízes tiveram variações de cores entre brancas e amarelas e o tempo de cozimento foi de 9 a 35 

minutos. Socializamos que além de mensurar esses atributos, o projeto selecionou as manivas 

dessas variedades e replicou na comunidade do MST, potencializando a agrobiodiversidade dos 

camponeses e camponesas, resiliência de agroecossistemas contribuindo para segurança alimentar 

dessas famílias e uma possível geração de renda. Além disso, prende-se realizar uma avaliação 

do desenvolvimento das variedades a partir das características edáficas e climáticas do 

acampamento, analisando novamente as mesmas vairiáveis. Ressaltamos que o projeto 

TEcnologia sociais para a promoção da segurança e soberania alimentar no litoral do Paraná 

continuará desenvolvendo pesquisas e atividades de extensão com outras espécies de elevada 

importância às famílias agricultoras. 
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A DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS SOBRE A 

MADEIRA. 

Nº: 202110717 

Autor(es): Jennison Correa Mendes, Leonardo Jose Pivova da Rosa, Mauricio Luis Buhrer 

Orientador(es): Mayara Elita Braz Carneiro, Otavio Felipe Bertoli 

Evento: EAF 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Pandemia, Pet 

 

O grupo PET (Programa de Educação Tutorial) da Engenharia Industrial Madeireira, busca 

desenvolver projetos integrando a tríade universitária, visando fortalecer o  ensino superior, 

contribuir com o desenvolvimento tecnocientífico, ser interlocutor entre a universidade e a 

sociedade e  atuar a favor da pluralidade. Com as dificuldades impostas pela pandemia, o grupo 

precisou readequar as suas atividades e foi preciso reinventar-se para proporcionar aos petianos 

experiências positivas e construtivas. O objetivo deste resumo é relatar as experiências, deste 

grupo PET, direcionadas a pesquisa e a promoção da divulgação científica. Durante a pandemia, 

em ambiente remoto, foram desenvolvidos três livros: A madeira mágica, Processos de indústrias 

de base florestal e Contos e lendas com a madeira. Para a criação destes materiais, os petianos 

foram organizados em grupos de trabalho por área de interesse e a cada semana, em encontros 

virtuais, eram apresentados e discutidos artigos científicos, contação de histórias, apresentação de 

vídeos entre outros materiais. Após a discussão do tema os petianos produziram e aprofundaram 

sua pesquisa em uma temática. O primeiro material produzido foi "A madeira mágica", livro 

direcionando para o público infantil, que descreve por meio de experimentos e vivências diárias 

a importância da floresta e dos seus produtos. Outro livro produzido foi direcionando aos 

processos das indústrias de base florestal, com uma linguagem acessível e com fluxos, 

demonstrando os processos de conversão da madeira, indicado para os alunos do Ensino Médio e 

dos primeiros anos da graduação. O último texto desenvolvido foi a obra "Contos e Lendas com 

a madeira", onde cada petiano relatou uma história ou lenda relacionada com a madeira, basendo-

se em culturas populares e buscando relações com conceitos científicos.  Todos os materiais foram 

produzidos com uma linguagem acessível, proporcionando ao leitor uma leitura de fácil 

entendimento. A divulgação do material ocorreu por meio das mídias sociais do grupo. Estas 

ações fortaleceram o vínculo entre o grupo, promoveram o desenvolvimento científico dos 

petianos e instigou o conhecimento em diferentes áreas. Além de contribuir com a divulgação 

científica e a popularização de conceitos técnicos sobre a madeira, processos e seus produtos. 
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PROJETO CAMPUSMAP 

Nº: 202110725 

Autor(es): Amanda Pereira Antunes, Giovanna Assis Jientara, Marciano da Costa Lima, Rhuan 

Felipe Teodoro da Silva, Willyan Ferreira dos Santos 

Orientador(es): Luciene Stamato Delazari, Leonardo Ercolin Filho 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Gestão De Dados, Mapeamento, Sistemas De Informação Geográficas 

 

A Universidade Federal do Paraná conta hoje com 26 campus, em diferentes cidades do Estado. 

Sua estrutura é composta por 14 Setores mais os Campus Jandaia do Sul e Toledo. De acordo com 

o relatório “UFPR em Números” (2016), são mais de 11 milhões de metros quadrados de área de 

terreno, cerca de 500 mil metros de área construída e 316 edificações. São 6362 Servidores, entre 

Técnicos administrativos e Docentes, cerca de 50.000 alunos de graduação e 10.000 de pós-

graduação. Grande parte da comunidade acadêmica desconhece o espaço no qual desenvolve suas 

atividades. Se foram consideradas as pessoas externas à essa comunidade que circulam pelas 

dependências da UFPR esses números crescem ainda mais: são prestadores de serviços, 

terceirizados, entregas e a comunidade em geral. 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 UFPR 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. Diferentes esferas da Universidade podem ser citadas tanto como usuárias das 

informações disponibilizadas, bem como fornecedores dos dados que irão alimentar o sistema. 

Dentre estes usuários podem ser citados: administração de modo geral (infraestrutura predial, 

infraestrutura externa), gerenciamento de resíduos, inventário florístico e florestal, logística 

(entrega de produtos para almoxarifados), definição de rotas entre os diferentes campi, entre 

outras diferentes aplicações. O projeto é apresentado sob a forma de um website 

(www.campusmap.ufpr.br), que permite a obtenção de informações, determinação de rotas entre 

pontos, disponível a qualquer usuário. Destaca-se que a divulgação das informações está 

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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COLHEITA FLORESTAL PARA JOVENS 3.0 

Nº: 202110738 

Autor(es): Amanda Paraba Goncalves, Daniela Pereira de Melo Alcantara 

Orientador(es): Renato Cesar Goncalves Robert, Mayara Elita Braz Carneiro 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Colheita Florestal, Exploração Florestal, Meio Ambiente 

 

O Projeto busca incentivar jovens que residem em regiões de atividades florestais a buscar 

oportunidades de seguirem uma carreira florestal, mostrando-lhes através de oficinas, cursos e 

workshops relacionados com a colheita florestal as oportunidades de atuação nesta área, usando 

como diferencial simuladores de realidade virtual 3D. Também incluem-se alunos de escolas 

técnicas em ciências agrárias e de graduação em engenharias.A colheita florestal pode ser 

considerada como o conjunto de operações florestais que visam preparar e levar a madeira até seu 

local de transporte, sendo assim, são atividades responsáveis pelo abastecimento da matéria prima 

para as indústrias e/ou para seus consumidores finais. Em termos de importância econômica, a 

colheita representa grande parte dos custos gerados, representando cerca de 55% dos custos 

gerais, além dos grandes impactos causados ambientalmente e socialmente.Neste contexto, o 

presente projeto de extensão visa a divulgação de conteúdos relacionados à colheita florestal e 

seus impactos, desenvolvendo atividades educativas não-formais de forma a incentivar jovens e 

adolescentes para área florestal, sobretudo na área de colheita e abastecimento de madeira, visto 

que, muitas vezes assuntos relacionados à área é negligenciado durante a formação dos futuros 

profissionais. Para isto são utilizados meios digitais de comunicação, como a criação de vídeos-

aulas, artigos para leitura, curiosidades, demonstração de simuladores de máquinas florestais, 

conteúdos de operações mecanizadas e não mecanizadas, assim como atividades relacionadas ao 

manejo florestal sustentável. Além disso, o projeto visa colocar em prática e explorar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos com a comunidade externa.Como resultados, espera-se 

uma maior aderência entre os jovens na área florestal, para que atuem nas diversas áreas que esta 

oferece, assim como uma maior conscientização do processo produtivo, conscientização 

ambiental, social e econômica voltados principalmente à questões relacionadas à mecanização 

florestal e utilização de máquinas no processo de colheita. 
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CONSTRUINDO UMA REDE DE MAPEADORES COLABORATIVOS: 

EXPERIÊNCIAS DOS MAPEADORES LIVRES UFPR 

Nº: 202110739 

Autor(es): Elias Nasr Naim Elias, Everton Bortolini, Hector Ramon Ramos, Jaqueline Alves 

Pisetta, Kaue de Moraes Vestena, Luis Henrique da Costa, Maurielle Felix da Silva, Nathan 

Damas Antonio 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cartografia E Os Odss, Mapeamento Colaborativo, Mapeamento Humanitário 

 

O Projeto Mapeadores Livres foi o primeiro Capítulo da Rede YouthMappers no Brasil. Esta rede, 

que conta hoje com mais de 260 universidades em 65 países, tem como objetivo geral a formação 

de uma rede internacional de mapeadores voluntários voltados a temas como o mapeamento 

humanitário e para o desenvolvimento sustentável. Ao longo de 2020 e 2021, o capítulo precisou 

se reinventar e adaptar devido a pandemia, contando com a participação de profissionais, 

estudantes e professores de todo o país. Escolhendo como os ODS principais:  4 - Educação de 

qualidade, 8 - Trabalho digno e crescimento econômico, 10 - Reduzir as desigualdades e 11 - 

Cidades e comunidades sustentáveis. Como tema, escolhemos trabalhar com o mapeamento dos 

invisíveis, em duas frentes, na acessibilidade urbana para pessoas com deficiência e no 

mapeamento de favelas. Para cada frente, são convidados especialistas e membros ativos nas 

comunidades de interesse. Depois disso, o grupo propõe e publica estratégias de mapeamento na 

plataforma OpenStreetMap para o assunto em questão. O grupo criou no seu canal do YouTube 

uma série de vídeos de treinamento sobre as plataformas, sediou o 1º Encontro dos Capítulos no 

Brasil, participou em uma série de eventos da rede, tanto nacionais quanto internacionais. 

Adicionalmente, foi criado um curso de extensão de seis semanas sobre Mapeamento 

Colaborativo, com participantes de todo o Brasil. Como somos ligados a um grupo de pesquisa, 

também foram publicados trabalhos científicos em eventos e periódicos internacionais, além de 

dois capítulos em livros internacionais sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um 

trabalho de conclusão de curso da Engenharia Cartográfica e de Agrimensura foi dedicado 

totalmente à construção de uma plataforma para o mapeamento da acessibilidade urbana, trabalho 

que ganhou o primeiro lugar como melhor TCC do Estado do Paraná, categoria Agrimensura, na 

premiação estabelecida pela CREA-PR. Outra atividade importante são as mapatonas mensais, 

eventos de extensão que usam a plataforma Discord, onde voluntários, tanto profissionais como 

estudantes de vários níveis, se unem para mapear uma determinada região por uma noite. Estamos 

também trabalhando com o projeto She Maps, em especial com outros capítulos da América 

Latina, para a inclusão da perspectiva de gênero nas atividades de mapeamento. Portanto, tivemos 

um ótimo ano, de muito trabalho, e vimos com alegria a rede se expandir e se consolidar para os 

atuais 9 capítulos em universidades brasileiras, com potencial para bastante crescimento e 

interação com a comunidade. 
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ATIVIDADES INICIAIS DO PROJETO VIRTUALIZA - RECURSOS DE REALIDADE 

VIRTUAL DE BAIXO CUSTO PARA DAS CRIANÇAS INTERNADAS NO SETOR DE 

TMO DO HC/PR 

Nº: 202110743 
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Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
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Palavras-chave: Realidade Aumentada, Realidade Virtual, Terapia Ocupacional 

 

O projeto “Virtualiza: Recursos de realidade virtual de baixo custo para crianças internadas no 

setor de TMO do HC/PR” iniciou suas ações em março do presente ano. A proposta é 

instrumentalizar os terapeutas ocupacionais do setor de Transplante de Medula óssea (TMO) do 

HC com recursos de Realidade Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA) e jogos. Estes serão 

utilizados para favorecer especialmente o brincar e o enfrentamento dos desafios inerentes ao 

processo de internação. As crianças internadas por longos períodos são submetidas a situações de 

desconforto, dor, dificuldade para realização das atividades de interesse e os terapeutas 

ocupacionais são profissionais que buscam auxiliar no enfrentamento deste período de tratamento 

oportunizando a realização de atividades significativas. Portanto, para contribuir com o repertório 

de recursos para o serviço de TO, serão desenvolvidas soluções de RV e RA para que estes sejam 

aplicados de forma terapêutica com os pacientes pediátricos internados na TMO. Até o presente 

momento foi organizada a equipe de trabalho e foram iniciadas as atividades da fase 1 do projeto. 

A equipe de execução foi formada por docentes e discentes de Terapia Ocupacional e Design. A 

respeito das atividades, foram realizadas: (1) Revisão de literatura sobre o uso da realidade virtual 

no contexto hospitalar; (2) Pesquisa sobre projetos similares do Brasil ou países estrangeiros; (3) 

Busca de softwares e hardwares de RV/RA e jogos, preferencialmente Open Source; (4) Coleta 

de dados sobre o serviço de TMO com uma estagiária egressa. Seguindo o cronograma de ações 

propostas para a fase 1, está programada uma entrevista com a coordenadora do serviço de Terapia 

Ocupacional da TMO/HC, também colaboradora do projeto. Ressalta-se que o projeto também 

integra professores colaboradores dos cursos de Engenharia Mecânica e Expressão gráfica. A 

partir dos dados extraídos nesta fase inicial de compreensão do problema, serão geradas 

alternativas, as quais serão avaliadas pela terapeuta ocupacional do setor de TMO/HC. Os 

conjuntos de recursos de RV e RA e jogos selecionados serão então desenvolvidos e 

disponibilizados a TMO/HC. 
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UFPR CARRO ELÉTRICO 

Nº: 202110744 

Autor(es): Waldomiro Soares Yuan 

Orientador(es): Joao Americo Vilela Junior 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Mobilidade Urbana, Responsabilidade Socioambiental, Veículo Elétrico 

 

O projeto UFPR Carro Elétrico busca propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

integrantes para que possam ser influenciadores no meio onde estão inseridos e suscitar reflexões 

tecnológicas e socioambientais nas comunidades abarcadas pelo projeto. Para tanto, utiliza-se o 

desenvolvimento de um veículo elétrico de competição e a participação na competição Fórmula 

SAE BRASIL como elementos agregadores da equipe. O programa Fórmula SAE Brasil busca 

desafiar os estudantes de engenharia e de ensino médio a aplicarem os conhecimentos adquiridos 

em sala de aula no desenvolvendo e implementação de um carro tipo Fórmula. Ressalta-se que 

esse programa desperta nos alunos um senso de equipe e de trabalho em grupo, bem como requer 

organização, logística e muita criatividade e engenhosidade para contornar os diversos desafios 

que sobrevêm ao longo do projeto. O conhecimento necessário para a construção de um carro 

elétrico é abordado de forma fragmentada nas diversas disciplinas regulares de graduação, sendo 

esse projeto uma oportunidade de consolidar o conhecimento através de uma aplicação prática. O 

conhecimento de professores e empresas com domínio de determinada área é um suporte 

importante no desenvolvimento do veículo, além de estreitar o contato dos alunos com os 

professores e empresas. O carro elétrico vai se tornar o novo paradigma em termo de mobilidade 

urbana e essa transição é decorrente de necessidades socioambientais. Trazer os alunos do ensino 

médio para a universidade e levar para as escolas o carro elétrico têm permitido debates sobre as 

motivações dessa transição tecnológica. No contexto atual, no entanto, o projeto tem tido muitos 

desafios e uma série de ações não têm sido realizadas, como visitas às escolas. A competição 

Fórmula SAE Brasil, que ocorre todos os anos em Piracicaba/SP, também está suspensa, mas os 

alunos estão motivados para participarem em 2022 com um protótipo de veículo com muita 

inovação. 
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TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E CONHECIMENTO NA SOCIEDADE EM REDE 

Nº: 202110746 

Autor(es): Joana Gusmao Lemos, Laura Helena Novais, Maria do Carmo Duarte Freitas, 

Miguel Junior Belo, Natasha Garcia Iurck, Pamela Cristina Freire de Oliveira, Paula Carina de 

Araujo, Rayssa Stefany da Silva Raffo 

Orientador(es): Rodrigo Eduardo Botelho Francisco 

Evento: ENEC 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Gestão Da Informação, Gestão Do Conhecimento, Tecnologias Da Informação 

E Da Comunicação 

 

O Programa de Extensão "Tecnologia, Comunicação e Conhecimento na Sociedade em Rede" 

tem como objetivo geral promover ações de formação, gestão da informação e do conhecimento, 

transferência de know-how e tecnologia, desenvolvimento, inovação e aprimoramento de TICs, 

processos e metodologias para os domínios da informação e da comunicação na Sociedade em 

Rede. Em funcionamento desde 2016, tem promovido ações em três frentes: 1) formação e gestão 

de pessoas; 2) incursões netnográficas em comunidades em rede; e 3) inovação tecnológica e 

transferência de know-how e tecnologia. Tem como público gestores de unidades de informação 

e comunicação de instituições públicas e privadas; unidades de informação e comunicação do 

Estado do Paraná; a comunidade acadêmica da UFPR e de outras IES do Estado e do país; 

estudantes de cursos de Gestão da Informação, Tecnologia da Informação, Comunicação Social 

e Design; e a sociedade em geral. As perspectivas de atuação do Programa estão circunscritas na 

interdisciplinaridade e na intersecção de áreas do saber como as Ciências da Informação, Ciências 

da Comunicação, Ciências da Computação e Administração, todas presentes na concepção dos 

cursos de graduação e pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. Dai advém o nome do 

Programa, que preocupa-se com fenômenos das chamadas Sociedade da Informação e Sociedade 

em Rede, metáforas que marcam perspectivas teóricas clássicas que orientam sua formação. e Ao 

longo de sua existência já teve vinculados 19 atividades extensionistas, divididas da seguinte 

maneira: quatro projetos de extensão, um curso de extensão e 14 eventos de extensão. Dentre 

estes últimos, cinco foram realizados em 2020 e 2021, no contexto da pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19), sendo que dois deles abordaram especificamente esta temática, sendo 

eles intitulados "Ciência aberta e ciência cidadã no contexto do Coronavírus (COVID-19)" e 

"Politização da ciência e redes de desinformação científica em tempos de COVID-19". Ambos, 

promovidos no modelo de live, com transmissão pelo Facebook, foram posteriormente 

disponibilizados no Canal do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR no 

Youtube, em https://www.youtube.com/channel/UCQQEEb30Xe6RJgpBM78RFVg. 
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DIÁLOGOS EM LUTERIA 

Nº: 202110074 

Autor(es): Bogdan Skorupa Ribeiro dos Santos, Bruno Mateus Nicolini, Matheus Henrique 

Stolarksi Mayer 

Orientador(es): Thiago Correa De Freitas, Igor Mottinha Fomin 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Profissional E Tecnológica, Luteria, Luthier 

 

A Luteria compreende a elaboração de instrumentos musicais acústicos de madeira construídos 

minuciosamente à mão pelo luthier. No Brasil, até o final do séc. XIX, esse ofício foi 

desenvolvido, geralmente, numa relação mestre-aprendiz para aqueles que tiveram a possibilidade 

de buscar alguém disposto a instruí-los, na maioria das vezes, fora do país. Já no séc. XX, mais 

luthiers se radicaram no território nacional, devido a imigração europeia. No entanto, aprender 

luteria continuou dependendo da mesma relação. A partir da década de 1970 surgiu no Brasil um 

primeiro modelo de escola de luteria, até onde se teve notícia, estruturada por Guido Pascoli. Na 

sequência, na década de 1980, também houve a iniciativa de outra escola de luteria em Tatuí-SP. 

Vale dizer que a relação mestre aprendiz não deixou de existir, ou mesmo nas chamadas oficina-

escola mas houve o momento em que o ensino da Luteria foi sistematizado nos moldes do sistema 

educacional técnico como Tatuí. Outro passo dado para facilitar o ensino da profissão de luthier 

foi a implementação do Curso Superior de Tecnologia em Luteria da UFPR (2009). O curso 

sempre funcionou com a maior parte de sua carga horária sendo atividades práticas. Porém, em 

2020, devido à disseminação do SARS-COV-19, as aulas presenciais não puderam acontecer de 

forma geral, e em consequência disso foi proposto um projeto de extensão, com a participação de 

bolsistas. O objetivo foi proporcionar o acesso à informações específicas do universo da Luteria 

e assim facilitar a obtenção de conhecimentos importantes da área, através da intermediação do 

contato dos estudantes com profissionais atuantes no mercado e por consequência, formou-se uma 

rede de contatos entre vários luthiers.  Em 2021, foi proposta uma nova versão deste projeto, que 

tem feito diversas interações em redes sociais através de transmissões ao vivo, publicações de 

textos e vídeos com conteúdo educativo, desde histórico e cultural até o técnico-profissional. 

Neste trabalho desenvolve-se a interação dialógica extensionista, dada a comunicação ativa com 

o público ao qual foram propostas as ações do projeto, mas também foi possível observar aspectos 

de pesquisa durante a elaboração dos conteúdos informacionais. Foi observado que os esforços 

empregados para conectar profissionais da área resultaram em efeitos imediatos no 

desenvolvimento de uma consciência profissional, bem como fomentaram a autocrítica de 

profissionais e de alunos de luteria. Ainda foi possível ter um panorama atualizado da atuação 

profissional da luteria no Brasil. 
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INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES - ITCP 

Nº: 202110167 

Autor(es): Eron da Silva, Jose Renato Amilton Menon, Lais Beatriz Kruly, Matheus de Mello 

Boeira 

Orientador(es): Luiz Dionizio Bach, Luiz Panhoca 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cooperativismo, Desenvolvimento, Economia Solidária 

 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da UFPR engloba quatro projetos 

de extensão, todos vinculados à Pró Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC/UFPR). Seu objetivo 

é completar a formação do corpo discente da UFPR, colocando-os em contato com a realidade 

econômica, social e ambiental que o formando irá encontrar depois da graduação. A ITCP atua 

em comunidades e empreendimento com processos de formação em gestão, organização 

comunitária, educação, cidadania entre outras demandas apresentadas pelos empreendimentos, 

pautados pelos princípios do cooperativismo, associativismo e economia solidária, ampliando o 

foco para as famílias dos beneficiários, suas propriedades e a comunidade na qual estão inseridos. 

Os bolsistas e voluntários da ITCP atuam na organização de grupos populares e na consolidação 

de associações e pequenos empreendimentos cooperativos e promove desenvolvimento humano 

no território. Executa ações de educação continuada tendo por base a doutrina, os valores e 

princípios do Cooperativismo, da solidariedade, da autogestão e reforça instrumentos que 

permitam compreender a estrutura e funcionamento das organizações e a maneira de assumir o 

protagonismo destas estruturas. A ITCP é constituída como um programa de extensão 

universitária, estreitou a atuação da Universidade em relação aos movimentos sociais e 

organizações comunitárias e passou a atuar no território de Cidadania “Vale do Ribeira” 

trabalhando em sete municípios, no Litoral do Paraná, bem como da Região Metropolitana de 

Curitiba. Atualmente, a ITCP/UFPR trabalha com o objetivo de oferecer apoio e orientação 

técnica e científica, no processo de consolidação e organização de grupos populares e 

empreendimento cooperativos ou associativos de pequeno porte, além de assessoramento a 

instância de governança “Fórum de Desenvolvimento do Vale do Ribeira”, Comitê Acadêmico 

de Processos Cooperativos e Associativos – PROCOAS/AUGM, REDE ITCP’s e Rede 

Paranaense de Incubadoras Universitárias - RIU-PARANÁ, participa de projetos internacionais 

sociais no CHILE em parceria com a Universidade Austral do Chile e na PUC-Maule, envolvendo 

o trabalho de técnicos, professores orientadores, alunos bolsistas e voluntários da graduação, 

mestrado e doutorado. Atividades realizadas em 2020 foram desenvolvidas através dos projetos 

de extensão vinculados a ITCP em uma centena de ações descritas nos projetos. Como 

consequência desse panorama, a proposta metodológica de atuação da ITCP/UFPR permanece 

amparada na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA, DESENVOLVIMENTO LOCAL E ORGANIZAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

Nº: 202110168 

Autor(es): Caroline Aparecida Hladczuck da Costa, Laura de Almeida Duarte 

Orientador(es): Luiz Panhoca 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cooperação, Economia Solidária, Renda 

 

O projeto “Economia solidaria, desenvolvimento local e organização comunitária” é vinculado 

ao programa Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares ITCP sob a égide da Pró Reitoria 

de Extensão e Cultura da UFPR. A ITCP tem como objetivos complementar a formação humana 

dos alunos da comunidade UFPR, colocando-os em contato com a realidade do campo e da 

população da periferia dos grandes centros (privilegiamoso Paraná) e à margem da economia 

hegemônica. Este projeto procura concatenar esses dois principais objetivos e alinha-los à 

PROEC/ITCP possibilitando dessa forma atender às demandas da sociedade (comunidade interna 

e externa) alinhada com a filosofia da ação da ITCP, que basicamente, se refere à complementar 

a formação discente colocando-a em contato com a realidade do universo de ação da ITCP, e 

fomentar a geração de renda e o fortalecimento grupos principalmente da agricultura familiar e 

com tecnologias sociais e agricultura de matriz predominantemente orgânica. Busca também a 

auto certificação de produtos e produtores e a constituição de associações e cooperativas ligadas 

à estas temáticas. Trabalhamos com metodologias fundadas na indissociabilidade do ensino-

pesquisa-extensão e da pesquisa ação. As bases conceituais primeiras são as da Economia 

Solidária, do Desenvolvimento Regional e, a Tecnologia Social. Diante do cenário de pandemia 

os desafios se agigantaram como a limitação de mobilidade e presença nas comunidades e nos 

empreendimentos atendidos. Ao longo deste ano a ITCP se internacionalizou, se tornou referência 

e modelo inspirador para a criação de projeto semelhante no Chile. Essa associação possibilitará 

intercambio internacional para os integrantes do projeto. O trabalho foi realizado de forma remota 

e semipresencial, com todas as precauções e cuidados necessários para garantir a segurança. O 

eventual contato foi realizado em áreas abertas e com o distanciamento social recomendado pelas 

autoridades da saúde. O resultado das ações, podem ser apresentadas nos seguintes tópicos: 

Encontros de formação semanal; Trabalho em equipe; Planejamento das atividades internas e 

externas: Atividades e encontros on-line e contato virtual com o campo, assessorias técnicas, 

reuniões; elaboração de trabalhos acadêmicos; participação virtual em eventos internos e 

externos; organização de eventos, cursos e outras atividades de extensão; elaboração de relatórios; 

busca de cooperação com universidades nacionais e internacionais para intercambio de bolsistas 

e voluntários. O detalhamento das ações e dos resultados podem ser conferidos no sítio da ITCP. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA 

ESTRANGEIROS 

Nº: 202110227 

Autor(es): Isabela Rodrigues Mello, Stanley Petiote 

Orientador(es): Luiz Dionizio Bach, Luiz Panhoca 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Acolhimento, Imigrantes, Solidariedade 

 

Este projeto em fase inicial de implantação nasceu da demanda de integrantes da ITCP. Cultura, 

tradição, violência estrutural, estigma relacionado à origem, desempenham importante papel no 

bem-estar, equilíbrio emocional, saúde comunitária e individual e sua atitude comportamental são 

comprovadas em estudos acadêmicos. Nossa abordagem com essas pessoas foi “onthejob 

trainning” aliado à tentativa de um bom senso na medida do possível. O status precário do asilo e 

do acolhimento e as diversas necessidades socioculturais e de gênero dentro de um ambiente 

podem se reduzir com um canal de escuta (constatações empíricas). Mais pesquisas sobre os 

construtos culturais de angústia, programas de atenção primária, o papel dos serviços de 

interpretação cultural e linguística, atenção à saúde mental são urgentes para os 25,9 milhões de 

refugiados no mundo. Com a pouca experiência deste projeto denota-se que os refugiados não se 

envolvem facilmente em relações sociais com a cultura brasileira que aflora de preconceitos e 

violência. Denota-se que os refugiados preferem o cuidado intra-comunitário, ao contrário do 

especialista/assistência hospitalar, são menos propensos a aceitar serviços de saúde em 

comparação com populações não migrantes. A cultura impacta padrões de enfrentamento, busca 

de ajuda, expressão emocional, bem como relações afetivas. Intérpretes de cultura e linguagem 

são fundamentais para ajudar a entender o contexto desse ser humano. O tamanho deste projeto 

continua a crescer em função da demanda que a ITCP recebe. As intervenções comunitárias, no 

entanto, foram e continuam a ser culturalmente complexas, multifacetadas e dinâmicas na 

natureza e restritas em função do isolamento imposto pela COVID-19. A equipe da ITCP 

apresenta um déficit de capacitação e recursos para a condução das ações. Realizamos uma 

revisão para abordar esse problema e estamos em fase de elaboração do planejamento estratégico 

e da filosofia da ação deste projeto.  A questão que podemos colocar seria “Quais fatores 

determinam o sucesso ou o fracasso do acolhimento de base comunitária para os refugiados? 

Nota-se que em ambientes de baixos recursos, essa população fez uso das casas dos participantes 

ou lugares tranquilos nas proximidades e espaços públicos isolados, cabanas de palha ou sob 

árvores, e igrejas ou centro comunitário. A língua, as demandas legais, preconceitos e saúde 

coletiva e individual são prementes e o medo incutido por experiências passadas de exploração e 

abusos generalizados são dificuldades observadas nesse ano. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA - ITCP 

Nº: 202110237 

Autor(es): Jean Bruno Malacrida, Myriam Jackeline Libel 

Orientador(es): Luiz Dionizio Bach, Luiz Panhoca 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cooperação, Economia Solidária, Turismo 

 

O projeto “Economia Solidaria e Turismo de Base Comunitária - ITCP” é um dos quatros projetos 

vinculado ao programa Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares um programa 

instituído na Pró Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. A ITCP 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 

de formas de gestão de um empreendimento coletivo tendo por base a doutrina, os valores e 

princípios do cooperativismo e da autogestão. O projeto  contribui para a construção de um marco 

teórico sobre o processo de incubação na cadeia produtiva do turismo, bem como articular as 

ações do projeto com as políticas públicas de Economia Solidária e do Turismo. Essa ação visa 

dotar esse público de instrumentos que permitam compreender a estrutura e funcionamento deste 

modelo de gestão, aliado a compreensão do mundo do negócio e do trabalho. Paranaguá enquanto 

destino indutor do litoral paranaense tem sido o espaço do trabalho das possibilidades do turismo 

como perspectivo de incubação de empreendimentos econômicos solidários e do fortalecimento 

da comunidade local. Diante do cenário de pandemia os desafios foram agigantados, pois ocorreu 

a limitação de mobilidade e presença nas comunidades e nos empreendimentos atendidos. Ao 

longo deste período os trabalhos foram realizados de forma remota e semipresencial, com todas 

as precauções e cuidados necessários para garantir a segurança. Os eventuais contatos presenciais 

foram realizados com o distanciamento social recomendado pelas autoridades da saúde. O 

resultado das ações foi apresentadoem encontros de formação; Trabalho em equipe; Planejamento 

das atividades internas e externas, atividades e encontros on-line, reuniões; Elaboração de 

trabalhos acadêmicos; Participação virtual em eventos internos e externos. Em Paranaguá, cidade 

Portuária do Paraná, a equipe da ITCP/UFPR esteve discutindo uma possível parceria com a Rede 

Caiçara de Turismo de Base Comunitária, objetivando auxiliar na promoção das atividades 

turísticas e organização comunitária. Em Guaraqueçaba as reuniões estão sendo realizadas para a 

formalização da associação Fandanguará, estas reuniões estão na forma remota com o diretor de 

Cultura da Secretária Municipal de Turismo. E em Almirante Tamandaré começamos a realizar 

reuniões para a identificação das demandas e fortalecimento do turismo, e identificando o 

potencial turístico naquele município. 
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PSICOLOGIA E TRABALHO: ATUAÇÃO JUNTO A TRABALHADORES DA 

SOCIOEDUCAÇÃO 

Nº: 202110277 

Autor(es): Amanda Ribeiro Beghetto, Caroline Hallberg Frauches Albarello, Cassia Gabriela 

Wotekoski, Celina Bastos, Julia Tocalino Morabito, Larissa Nazario Nogueira, Luiz Gustavo 

Camilo, Maria Gabrielli de Souza Pedroso, Marina Ferreira Ribeiro 

Orientador(es): Camila Bruning, Elaine Cristina Schmitt Ragnini, Dayane Rocha De Pauli 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Psicologia Do Trabalho, Psicologia Institucional, Socioeducação 

 

A socioeducação visa o atendimento de adolescentes incursos em atos infracionais. O trabalho 

em socioeducação pressupõe a atuação direta com os adolescentes infratores e inclui atividades 

de avaliação, educação, vigilância, segurança, entre outras. Nossa proposta de intervenção adota 

a Psicologia Institucional como referencial de embasamento teórico e prático. A Psicologia 

Institucional é uma área de atuação da Psicologia que pretende um trabalho em diferentes campos 

institucionais e organizações sociais visando à promoção da saúde a partir de uma compreensão 

crítica das relações de poder e da ordenação burocrática no campo institucional. A saúde dos 

trabalhadores da socioeducação é nosso objeto de estudo e desenvolver ações de acolhimento, 

atendimento, tratamento e orientação a trabalhadores da socioeducação que estão adoecidos ou 

com queixas relacionadas a sofrimento psíquico é nosso objetivo neste projeto de extensão. 

Quanto à metodologia: desde 2018 o Departamento de Psicologia da UFPR atua junto a 

trabalhadores da socioeducação do Paraná oferecendo uma escuta comprometida com os sujeitos 

e os processos de subjetivação que envolvem o trabalho, visando a construção de um campo 

discursivo que viabilize a construção de laços sociais. Durante a Pandemia de Covid-19, o projeto 

se reinventou e manteve-se atuante junto aos trabalhadores por meio de atividades que foram 

reconstruídas para que pudessem ser operacionalizadas remotamente: tais como (i) 

disponibilização de horários de permanência online; realização de (ii) palestras de psicoeducação 

online; (iii) grupos operativos online; (iv) atendimentos individuais online; e (v) entrevistas online 

para realização de diagnostico institucional. Resultados parciais: já foram atendidos pelo projeto 

mais de 100 trabalhadores de dois centros de socieducação do estado do Paraná; o projeto contou 

até o momento com a participação de 10 estudantes extensionistas; o trabalho no projeto resultou 

nos seguintes produtos até o momento: 2 resumos apresentados em congresso com publicação em 

anais dos eventos, 1 capítulo de livro, 1 artigo em revista científica. Como considerações finais, 

destaca-se a inovação nos desenvolvimentos metodológicos no campo da saúde no trabalho, a 

importância do projeto para a comunidade e para a formação de estudantes de graduação e pós-

graduação em psicologia. 
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INTERAÇÃO TURISMO E SOCIEDADE 

Nº: 202110287 

Autor(es): Jucelene Claudiane Policarpo da Silva, Mirani Fossa Rodrigues 

Orientador(es): Margarete Araujo Teles 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Centro Acadêmico, Lgbt+, Turismo 

 

O Projeto de Extensão Interação Turismo e Sociedade – ITS,  tem  como objetivo aproximar o 

Curso de Turismo da UFPR das escolas públicas e privadas e comunidades do município de 

Curitiba e região Metropolitana por meio de uma construção compartilhada do conhecimento em 

Turismo. É vinculado ao Programa de Extensão Núcleo de Planejamento Turístico (AGETUR). 

No desenvolvimento de cada objetivo do projeto se aplica instrumentos de pesquisa e/ou 

observação. Assim, a coleta de dados foi feita por meio da aplicação de questionários e entrevistas 

com a participação de docentes, discentes e reuniões com as organizações externas. Após o 

contato com a comunidade interna e externa ao projeto, buscou-se desenvolver atividades que 

atendessem aos temas mais desejados pelos discentes do curso de turismo e comunidade externa. 

Este resumo busca apresentar resultados das atividades realizadas até final de julho de 2021 de 

forma digital, utilizando plataformas onlines, Teams e Meet. A primeira atividade foi a integração 

dos bolsistas e voluntários por meio de reuniões online, onde foram esclarecidas atividades 

mensais do projeto. A segunda atividade realizada, foi uma roda de conversa no mês de junho, 

com a temática “Pesquisas sobre LGBT+ aplicadas ao Turismo”. A atividade teve o intuito de 

apresentar a temática para os alunos do curso de Turismo e profissionais do setor proporcionando 

informações relevantes para academia e o mercado no sentido de mostrar como este segmento de 

turismo está em expansão. Foram convidados 4 palestrantes, sendo dois mestrandos e dois 

doutorandos que discorreram sobre suas pesquisas na área do turismo voltado para o público 

Lgbti+. Participaram 30 interessados no tema; acadêmicos da UFPR e comunidade externa. Na 

apresentação houve grande interação entre os participantes e convidados. A terceira atividade foi 

uma roda de conversa para os alunos que entraram no curso em 2020 sobre a importância do 

Centro Acadêmico de Turismo – CAT, uma vez que, durante a pandemia encontrava-se inativo 

pois não houve eleição. Participaram alunos da graduação de Turismo, um ex integrante do último 

grupo do CAT e a chefe de departamento do curso. Após este encontro, houve adesão de 7 alunos 

interessados em discutir sobre uma chapa para o CAT e novas atividades para este. Na perspectiva 

de uma atuação transformadora espera-se que discentes e docentes articulem o conhecimento 

acadêmico e aplicação prática em situações do cotidiano, entendendo que ações de extensão 

proporcionam uma melhoria na integração entre as várias instâncias da sociedade. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

855 
ANAIS 12ª SIEPE - 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE 

ISBN 978-65-84565-78-4 

GOVERNANÇA PARTICIPATIVA PARA O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA, 

ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA NO LITORAL DO PARANÁ 

Nº: 202110303 

Autor(es): Anna Carolina Vargas de Faria, Felipe Monteiro de Souza, Jose Carlos Assuncao 

Belotto, Neliane da Silva Mendes, Ytalo Augusto Rosa dos Santos 

Orientador(es): Beatriz Leite Ferreira Cabral, Jose Pedro Da Ros 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Litoral Do Paraná, Território, Turismo De Base Comunitária 

 

O projeto tem como área de investigação e intervenção o litoral do Paraná, mais especificamente, 

o território das famílias de comunidades tradicionais que integram a Rede de Turismo de Base 

Comunitária: Anfitriões do Litoral, constituída em 2018 com apoio de projetos de extensão 

antecedentes, iniciados em 2015. Teve como objetivo a proposição de ações desenvolvidas 

coletivamente para fortalecimento do turismo de base comunitária, associado aos turismo de 

aventura e ecoturismo na região. A equipe interdisciplinar é  composta por 02 bolsistas de 

graduação e 02 voluntários de pós-graduação. Parcerias com o Projeto de Extensão Rota Caiçara 

de Cicloturismo e com o Programa Ciclovida possibilitaram ações conjuntas na região, entre elas 

a realização da “Expedição da Rota Caiçara de Cicloturismo” e de assessoria in loco a 

comunidades de Guaraqueçaba. A problemática associada à consolidação do Turismo de Base 

Comunitária (TBC) foi agravada no contexto da COVID 19, o qual, além de afetar fluxos de 

visitantes às comunidades, também demandou por novos formatos de ação extensionista, para 

interlocução com as comunidades e parceiros. A metodologia adotada seguiu a vertente sócio 

crítica, na modalidade de pesquisa-ação, em que a produção do conhecimento sobre o turismo nas 

comunidades entrelaçou-se ao compromisso dos pesquisadores, em promover vias de diálogo e 

ação, buscando a transformação ao longo de todo o processo de extensão. No modo “remoto” 

realizamos cerca de 10 reuniões virtuais de assessoria às pessoas da Rede Anfitriões e 06 

encontros com instituições que atuam direta e indiretamente o turismo na região, entre elas: 

ADETUR, GRMA, PARANÁ TURISMO e agências, para debate sobre políticas públicas e 

Projeto de Lei Estadual do TBC; além de encontro com possíveis parceiros comerciais da Rede. 

Foram produzidos conteúdos audiovisuais para promoção dos roteiros e vivências de TBC. Como 

produção científica associada à Pesquisa Ação destaca-se artigo em revista científica; 02 capítulos 

em livro eletrônico; e produções em andamento: 01 dissertação e 01 tese. O projeto esteve entre 

os semifinalistas do “Trilhando a Transformação: Desafio de Inovações em Turismo Sustentável”. 

Constatamos que existem inúmeros desafios para consolidação, com as comunidades, do Turismo 

de Base Comunitária como uma via possível para a sustentabilidade. No entanto, as ações 

desenvolvidas colaborativamente refletem o comprometimento da universidade em promover 

movimentos que favoreçam, através do turismo, a geração de renda, a valorização dos sujeitos e 

de suas práticas no território . 
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ECONOMIA POLÍTICA DO PODER (EPP) E EXTENSÃO 

Nº: 202110322 

Autor(es): Alexandra Maidel da Luz, Caroline Hallberg Frauches Albarello, Celina Bastos, 

Gustavo Pedroso da Silva, Isabela Reginato Ceschin, Jose Ricardo Vargas de Faria, Julia 

Tocalino Morabito, Larissa Nazario Nogueira, Luiz Gustavo Camilo, Murilo Henrique Ferreir 

Orientador(es): Camila Bruning, Carolina De Souza Walger, Elaine Cristina Schmitt Ragnini, 

Jose Henrique De Faria 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Economia Política Do Poder (Epp), Organizações, Poder, Controle E Gestão 

 

Este projeto é fruto da atuação do grupo de pesquisa Economia Política do Poder e Estudos 

Organizacionais (EPPEO) e tem como objetivo desenvolver ações de formação, pesquisa e 

extensão sobre organização, poder, controle e trabalho com fundamento no embasamento teórico 

da Economia Política do Poder (EPP), desenvolvida pelo Professor José Henrique de Faria. 

Objetiva-se construir espaços de divulgação, discussão e formação em EPP, o desenvolvimento e 

orientação de pesquisas, supervisão de intervenções organizacionais com fundamento nesta 

teoria. Nossas atividades envolvem: promover intervenções institucionais e/ou psicossociais em 

grupos sociais com a finalidade de desenvolver capacidade crítica de análise e de organização de 

identidades e vínculos; conduzir pesquisas de enfoque crítico sobre configurações de organização, 

poder, controle e trabalho na atualidade; contribuir na formação de profissionais de alta 

capacidade crítico-analítica por meio da orientação de estudos de graduação, de mestrado, de 

doutorado e de estágio de pós-doutoramento, intervenções, consultorias, entre outros, nos temas 

de pesquisa delimitados; disseminar resultados de pesquisa e intervenções por meio de 

publicações acadêmicas e não acadêmicas. Os procedimentos metodológicos adotados até o 

momento foram adaptados à realidade imposta pela Pandemia de Covid-19: o projeto tem se feito 

atuante por meio de atividades operacionalizadas remotamente: (i) eventos de extensão online, 

tais como o 1o. Encontro EPPEO de Pesquisa e Extensão, e o 1º. 2º. e 3º. Ciclo de debates em 

Economia Política do Poder - EPP, que contaram com mais de 200 participantes de diferentes 

formações e áreas de atuação; (ii) realização de orientações de pesquisas e intervenções, sendo 

três até o momento, todas em andamento: (a) Psicologia Crítica no Brasil; (b) Trabalho e Saúde 

em Plataformas Digitais; (c) Trabalho e Saúde em Socioeducação; (iii) construção e manutenção 

de página na web e redes sociais. Como resultados apontamos que a atuação do projeto tem 

conseguido desenvolver e disseminar conhecimentos de práticas investigativas e interventivas em 

diferentes áreas do conhecimento, tais como Estudos Organizacionais, Psicologia e Planejamento 

Urbano e como conclusão apontamos que o projeto tem atingido seus objetivos uma vez que suas 

atividades tem contado com a participação de estudantes em nível de graduação e pós-graduação 

de diversas áreas, pesquisadores e profissionais interessados no trabalho e formação em EPP 

contribuindo para sua formação e atuação crítica no campo das organizações. 
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"PROJETO “SECRETARIAÇÃOSOCIAL”: EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO NO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SECRETARIADO" 

Nº: 202110372 

Autor(es): Layana Katherine Setim 

Orientador(es): Eliana Maria Ieger, Fernanda Landolfi Maia 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Educação Profissional E Tecnológica, Mercado De Trabalho, Projeto 

Secretariaçãosocial 

 

Pautado na indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão o projeto SecretariAÇÃOsocial 

tem por objetivo principal o compartilhamento de conhecimentos adquiridos pelos discentes 

durante a formação acadêmica/profissional no Curso Superior de Tecnologia em Secretariado 

(TS) da UFPR. Tais conhecimentos são balizados a partir de uma grade curricular multidisciplinar 

a qual possibilita não só uma formação técnica como um perfil pessoal voltado à responsabilidade 

social. O processo de ensino/aprendizado, em especial nas disciplinas de Gestão de Eventos 

(disciplina que acolhe o projeto), leva o aluno a experenciar a aplicabilidade da teoria vista em 

sala de aula a partir de ações que sociabilizam aquilo que aprende com o público externo à 

universidade, por meio de eventos de diferentes tipologias, como cursos livres, webinar, e outros, 

de forma presencial e virtual. Os eventos do projeto têm por finalidade compartilhar informações 

sobre os aspectos principais para entrada no mundo do trabalho, mais especificamente, 

informações com temáticas nas áreas: postura e comportamento profissional; elaboração de 

currículo; técnicas de entrevistas de emprego; marketing pessoal e técnicas de oratória, com vistas 

a um bom desempenho profissional/pessoal dentro das empresas. O projeto possibilita um 

envolvimento recíproco entre os sujeitos, com envoltura de igualdade e troca de saberes, na 

universidade - docentes, discentes e técnicos administrativos e, na comunidade externa - ONG’s, 

Escolas Municipais e Estaduais; Lares de acolhimento a adolescentes, associações de bairros. A 

metodologia empregada consiste no processo de planejamento, organização e realização de 

eventos como ciclo de palestras e oficinas, que desde a concepção até a realização do evento tem 

a participação efetiva dos discentes, inclusive no local de fala (palestras) num processo dialogal 

entre os envolvidos no projeto com vistas a identificar as demandas para implementação das 

ações, sob orientações dos coordenadores do projeto. O projeto SecretariaAÇÃOsocial, já 

beneficiou um público aproximado de 1380 pessoas envolvidas nos eventos/projeto, ações 

realizadas como eventos de extensão, período correspondente 2011 a 2021, como projeto de 

extensão, está no segundo ano de desenvolvimento (período de registro maio/2020 a maio/2024 

– PROEC). A prática extensionista com o projeto SecretriAÇÃOsocial possibilita uma interação 

profícua entre os saberes técnicos/empíricos da formação dos discentes com os conhecimentos do 

público envolvido no projeto, como preconiza os preceitos extensionistas. 
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CENTRO DE CARREIRAS: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO 

MERCADO 

Nº: 202110376 

Autor(es): Ana Karolina Domingues de Lima, Leticia Cassins Von Der Osten 

Orientador(es): Samantha De Toledo Martins Boehs 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Carreira, Inserção Profissional, Mercado De Trabalho 

 

O projeto de extensão realizou, durante o ano de 2020 até meados de 2021, alguns eventos com o 

objetivo de desenvolver ações que possibilitassem 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 com a realidade do mercado de trabalho. Em função das restrições 

geradas pela Pandemia COVID-19 foram utilizadas estratégias no formato online para a 

realização dos eventos tais como, webinars, lives e palestras. Realizamos algumas atividades 

específicas relacionadas ao contexto da pandemia, tais como: produção e divulgação de vídeos 

para orientação e aproximação com os alunos de administração e com a sociedade em geral em 

tempos de pandemia e isolamento social. Palestra online sobre Saúde mental no contexto da pós-

graduação em tempos de pandemia. Ciclo de palestras conexão adm parceria do centro de 

carreiras com a liga de co-criação tratando de diversos temas (Ensino Remoto em Administração, 

Dia a dia do jovem na quarentena, desafios e soluções do empreendedorismo na pandemia, 

sustentabilidade em temos de pandemia, atividade física para a mente em tempos de isolamento 

e estratégias para manutenção do Bem estar na quarentena). Tivemos também outras atividades 

regulares do projeto não relacionadas ao contexto da pandemia como a operacionalização de 

parcerias para prospecção de vagas de estágio e divulgação na página do Facebook do centro de 

carreiras; palestra sobre o centro de carreiras na semana dos calouros adm, palestra sobre saúde 

mental na pós para os estudantes de mestrado e doutorado do PPGAAdm, ciclo de palestras sobre 

estágios e migração em parceria com o projeto MOVE ( estágio obrigatório e não-obrigatório 

trâmites na UFPR, legislação sobre estágio CIEE, Currículo  e habilidades requeridas para a 

inserção profissional, Roda de conversa experiências vividas em processos de estágio). Palestra 

um papo sobre como é ser estagiário(a) e trainee na Pepsico. Palestras sobre a carreira Acadêmica 

na área de Administração e sobre currículo, entrevista e carreira profissional. As escolhas 

profissionais não ocorrem somente ao optar por um curso específico de graduação, mas, também, 

na hora de definir onde e como o aluno pretende atuar profissionalmente. Dessa forma ao criar 

espaços para tratar dos temas relacionados à carreira, mercado e demandas de atuação na área de 

Administração conseguimos aproximar os alunos das informações e desafios reais sobre a área de 

atuação que escolheram promovendo uma inserção mais segura e adequada ao campo 

profissional. 
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AGETUR - NÚCLEO DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO 

Nº: 202110386 

Autor(es): Jessica de Sa Mendonca, Jucelene Claudiane Policarpo da Silva, Milena de 

Vasconcelos Rezende, Mirani Fossa Rodrigues, Nayla Gabriela Ambrosio, Victoria Xavier 

Dutra 

Orientador(es): Luciane De Fatima Neri, Margarete Araujo Teles 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Cultura, Sociedade, Turismo 

 

O Programa de Extensão Núcleo de Planejamento Turístico, do Departamento de Turismo visa 

aproximar o bacharel de Turismo da UFPR com a comunidade externa, por meio de projetos que 

contemplem os segmentos de atuação desse profissional, sempre orientados por professores da 

área. Para tanto, o programa têm vinculados três projetos, sendo eles: Turismo Solidário, Interação 

Turismo e Sociedade e Univertur. Quanto à metodologia, as atividades ocorrem por meio da 

participação dos discentes da UFPR, sejam bolsistas ou voluntários, que com o auxílio das 

professoras coordenadoras realizam as ações específicas de cada projeto sempre de forma 

integrada, envolvendo a comunidade externa e interna, bem como promovendo o intercâmbio de 

conhecimento. Dentre as atividades realizadas neste período estão a movimentação das mídias 

digitais do programa, tal como o Facebook e Instagram promovendo as ações de cada projeto; a 

organização de evento online do lançamento do livro “Turismo e Sociedade: aspectos teóricos” 

pela plataforma youtube, em parceria com a Revista Turismo e Sociedade, que possibilitou a 

aproximação entre estudantes e autores da área de  turismo; e, por fim, a colaboração, em parceria 

com o ICMBio, Departamento de Turismo de Campo Largo e a ONG Miríade, na elaboração do 

plano de trabalho intitulado “Turismo no Entorno da Flona De Assungui”, com a finalidade de 

identificar qual o potencial turístico da região, para, de forma planejada e organizada, propor 

atividades pertinentes ao processo de retomada e do desenvolvimento organizado do turismo na 

região no pós-pandemia. Quanto aos projetos vinculados, neste período houve uma adaptação das 

ações, pois devido ao isolamento social decorrente da pandemia provocada pelo corona vírus, 

eventos presenciais não foram permitidos. Foram organizadas arrecadações no sistema Drive 

Thru, que foram doados à comunidades indígenas, casas e lares de idosos, entre outros. Os eventos 

foram realizados no formato online, pela plataformas Teams e Meet, com palestras e conversas 

de temas de interesse dos discentes. Também se iniciou a gravação de  tours em vídeo para mostrar 

os diferentes espaços da UFPR para a comunidade externa. Sendo assim, entende-se que o 

programa contribui com a formação dos estudantes do curso de Turismo, ao se relacionar com 

diferentes grupos sociais, proporcionando o entendimento da profissão na prática, dialogando 

com a comunidade interna e externa, e contemplando os objetivos de extensão. No mais, espera-

se que as atividades realizadas sirvam para estreitar os vínculos da instituição com a sociedade. 
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CICLO DE PALESTRAS: PROPORCIONANDO UM NOVO CONTATO COM A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Nº: 202110403 

Autor(es): Diovana Magalhaes de Toledo Pimenta, Ezequias David, Henrique Thomaz Saravia, 

Luis Felipe Bavati Medri 

Orientador(es): Carlos Alberto Ubirajara Gontarski 

Evento: EAF 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Palavras-chave: Evento, Integração, Mercado De Trabalho 

 

Devido à alta carga horária de matérias disciplinares, a realidade do curso de Engenharia Química 

na UFPR não oferece muitas oportunidades para as/os discentes terem contatos com assuntos 

extracurriculares que são de grande valia para o conhecimento e formação profissional. Visto este 

desfalque, o grupo PET Engenharia Química UFPR desenvolveu o projeto denominado por 

“Ciclo de Palestras”, o qual em 2020 teve a sua 11ª aplicação. Com diversas palestras, o evento 

ocorre em uma semana e tem a principal missão de integrar a comunidade interna com 

profissionais de Engenharia Química que atuam em variadas áreas e também com grandes 

empresas para despertar o interesse das/dos discentes. Em 2020, o Ciclo de Palestras necessitou 

ser adaptado para a modalidade remota, devido à pandemia, e contou com a participação de cinco 

representantes das empresas Ambev, Ajinomoto, Bayer, Braskem e Evonik e com um antigo 

estagiário da Polícia Científica do Paraná. Para a realização do evento, em geral é escolhida a 

semana em que ocorrerá a aplicação, são selecionados temas para as palestras de acordo com o 

interesse do público discente e são contatadas/os possíveis palestrantes com domínio sobre as 

temáticas a serem abordadas. Em função do novo formato, o grupo realizou uma pesquisa sobre 

as plataformas que melhor se encaixariam às necessidades do evento. Para tanto, foram 

selecionados o Microsoft Teams e o Google Meet, e criou-se links para o acesso às reuniões, 

disponibilizados por meio das redes sociais do grupo, juntamente com a divulgação do evento. 

Com a chegada de cada palestra, as/os coordenadoras/es do evento se revezaram para auxiliar 

as/os palestrantes e foi realizado o controle das/os presentes em cada dia do evento para a posterior 

emissão de certificados por meio do UFPR Virtual. Além disso, atendendo ao que foi requisitado 

pelas/os estudantes e com o consenso de cada palestrante, as reuniões passaram a ser gravadas, as 

quais estão disponíveis no canal do YouTube do PET EQ UFPR. Com o término da aplicação, o 

grupo verificou as opiniões das/os participantes sobre o evento, que demonstraram uma elevada 

satisfação, e a consideração de que os temas abordados apresentam grande pertinência para o 

curso. Também notou-se uma boa adesão ao evento, do qual participaram 85 estudantes, e que 

teve uma média de 46 presentes por palestra - um público maior que o das aplicações presenciais. 

As sugestões para as próximas edições também foram discutidas em grupo e serão adotadas para 

tornar o evento cada vez mais pertinente para as/os discentes. 
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MAPEAMENTOS COMUNITÁRIOS EM EXPERIÊNCIAS DE R-EXISTÊNCIA 

Nº: 202110480 

Autor(es): Amanda Moreira Barchi, Desiree Lambert Dias, Gabriella Melyssa Rufo Freitas, 

Gustavo Steinmetz Soares, Iara Beatriz Falcade Pereira, Janaina Gaby Trevisan, Joanna 

Amarante Silva Cavalcanti, Renata Karolina Alcantara, Thiara Goncalves Campanha, Vinicius 

Ed 

Orientador(es): Daniele Regina Pontes, Jorge Ramon Montenegro Gomez, Jose Ricardo 

Vargas De Faria, Marcelo Caetano Andreoli, Marcos Alberto Torres 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Agrotóxicos, Conflitos Sociais, Estudos Jurídicos E Territoriais 

 

TÍTULO DO RESUMO: Mapeamentos comunitários em experiências de r-

existênciaRESUMO:Diante do acirramento dos conflitos no campo nos últimos anos, com um 

triste recorde histórico de 2.054 conflitos em 2020, e nas cidades, inclusive em tempos de 

pandemia, são necessárias múltiplas abordagens e ferramentas para enfrentar essa situação desde 

a justiça social e ambiental. Uma delas consiste na escuta direta dos povos do campo, das florestas, 

das águas e das cidades que sofrem os conflitos, mas que também constroem soluções para os 

mesmos. Nesse sentido, o projeto está dedicado a produzir auto-mapeamentos com comunidades 

em situação de conflito e r-existência. Isto é, produzir um conjunto de informações territoriais 

que permitam: 1) um posicionamento técnico em processos jurídicos; 2) elaborar planejamentos 

dos espaços que ocupam essas comunidades; 3) visibilizar conflitos e r-existências. Para construir 

essas informações se implementam metodologias horizontais como a cartografia social, oficinas 

de produção de conhecimentos territoriais, planejamento territorial popular, mas também, 

produção de estudos técnicos sobre ocupação do solo, situação fundiária ou ambiental das áreas 

em estudo. Durante 2020 e 2021, o projeto tem trabalhado em áreas rurais ligadas a intoxicação 

por agrotóxicos (junto à Campanha contra os Agrotóxicos e pela Vida nas regiões Centro-Oeste, 

Nordeste e Sul do país), à reforma agrária (nos municípios de Castro, Ortigueira, Paula Freitas e 

Antonina), a comunidades quilombolas (no município de Doutor Ulysses) e em áreas de ocupação 

urbana (nos municípios de Campo Magro e Paranaguá), seja por demanda das próprias 

comunidades, de movimentos sociais ou a convite do Ministério Público do Estado ou das 

Defensorias Públicas Estadual e Federal. Esses processos têm gerado documentos discutidos em 

audiências públicas de resolução de conflitos, materiais de divulgação sobre processos de 

planejamento territorial ou de denúncia dos agrotóxicos, capítulos de livro ou comunicações em 

eventos acadêmicos. Nesse momento de balanço destacamos o grande aprendizado construído 

junto às comunidades e movimentos sociais, a percepção de como a universidade pode contribuir 

nesses processos e o fortalecimento de uma rede interdisciplinar ao redor do Coletivo Plantear 

(Planejamento Territorial, Estrutura Fundiária e Agroecologia) que envolve pesquisadoras(es) e 

extensionistas de áreas como a arquitetura, o direito, a engenharia, a geografia e a 

sociologia.Palavras-chave: conflitos sociais, estudos jurídicos e territoriais, agrotóxicos. 
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INCUBADORA DE PROJETOS ORGANIZACIONAIS E DO TRABALHO (INPRO) 

Nº: 202110622 

Autor(es): Carlos Claudio Costa, Claudio Zancan, Daniel Gustavo Fleig, Elsi do Rocio Cardoso 

Alano, Gabriela Jeniffer de Souza Rosa, Lucia Helena Alencastro, Marina Alves Machado, 

Romilda de Camargo, Sthefany Mendes Silva Rodrigues 

Orientador(es): Thiago Henrique Moreira Goes, Cinthia Maria De Sena Abrahao 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Covid-19, Mei, Microempreendedores 

 

O presente resumo apresenta as ações desenvolvidas pela Incubadora de Projetos Organizacionais 

e do Trabalho (INPRO), criado em 2019, baseado na articulação da extensão ao ensino, bem como 

à pesquisa. O foco do projeto consiste no apoio às atividades de pequenas empresas e 

microempreendedores (MPEs), microempreendedores individuais (MEIs) e trabalhadores 

informais. Devido ao escopo de atividade, o projeto participou do Edital PROIND 2020 – UFPR 

no combate à COVID-19 e atuou entre 2020-21 no desenvolvimento de ações de pesquisa e 

extensão universitária a fim de contribuir para a manutenção do emprego, do trabalho e da renda 

no Litoral do Paraná, no contexto da crise decorrente da Pandemia COVID. Os objetivos 

específicos do projeto foram: a) Coletar e sistematizar as informações relativas aos efeitos 

socioeconômicos da crise na região do litoral; b) Coletar e sistematizar dados relativos às medidas 

projetadas e implementadas para apoio aos Microempreendedores, Empreendedores Individuais 

e Trabalhadores Informais na região do litoral; c) Desenvolver e implementar estratégias de 

comunicação; d) Estruturar uma equipe de assessoria remota de apoio aos trabalhadores e aos 

pequenos negócios do Litoral do Paraná. Os resultados alcançados foram: a) Produção de 

relatórios, boletins e sistematização de base de dados com informações relevantes para 

trabalhadores e pequenos negócios da região litoral do Paraná; b) Criação do sítio eletrônico e 

impulso de redes sociais do Projeto INPRO; c) Organização de dois eventos (Webinars) sobre os 

aspectos econômicos e empresariais no contexto da Covid-19; d) Estruturação de uma equipe de 

assessoria permanente, via plataforma digital, para auxiliar no atendimento das demandas 

específicas voltadas para a geração de trabalho e renda. Finalizando este resumo, compreende-se 

que o Projeto “Trabalho, emprego e renda em contexto de Pandemia da COVID 19 – Apoio aos 

Microempreendedores, Empreendedores Individuais e Trabalhadores Informais no Litoral do 

Paraná, apresentado ao edital FDA – PROIND 2020 – UFPR NO COMBATE À COVID – 19, 

possui forte viés extensionista. Sua proposição buscou adequar as ações às necessidades sociais e 

ao contexto sanitário excepcional da pandemia global da COVID-19. Finalmente, considera-se o 

pleno cumprimento das metas propostas e seus respectivos objetivos, com a produção de novos 

conhecimentos dentro dos princípios normativos do papel das universidades públicas que primam 

pela atuação pautada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e ao atendimento às 

questões centrais da realidade social. 
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OBSERVATÓRIO DA QUESTÃO AGRÁRIA NO PARANÁ, 2ª FASE 

Nº: 202110650 

Autor(es): Gustavo Steinmetz Soares 

Orientador(es): Jorge Ramon Montenegro Gomez, Angela Massumi Katuta 

Evento: ENEC 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO 

Palavras-chave: Paraná, Povos Do Campo, Das Águas E Das Florestas, Questão Agrária 

 

O projeto de extensão “Observatório da Questão Agrária no Paraná” resulta de uma articulação 

em rede de oito campi de universidades públicas do Estado do Paraná (UNICENTRO-Irati, 

UNIOESTE-Francisco Beltrão, UNIOESTE-Marechal Cândido Rondon, UFFS-Laranjeiras do 

Sul, UNESPAR-União da Vitória, UEL, UFPR Curitiba e UFPR-Setor Litoral), com objetivo de 

visibilizar: os conflitos atrelados à expansão do capitalismo no meio rural e as práticas dos povos 

do campo, das águas e das florestas no estado do Paraná. Nos anos de 2020 e 2021, continuamos 

com as atividades habituais que articulam a rede: consolidar o blog do Observatório como um 

canal de comunicação dos conflitos e práticas citadas (http://questaoagrariapr.blogspot.com/) e a 

Jornada de Pesquisas sobre a Questão Agrária no Paraná, que no ano de 2020 foi realizada em 

formato remoto. No entanto, o que mais mobilizou o Observatório nesse tempo foi a finalização 

do Atlas da Questão Agrária no Paraná, com lançamento previsto para o mês de agosto de 2021. 

Esse Atlas é resultado de um trabalho de pesquisa e extensão de três anos, dialogando com 

comunidades e movimentos sociais do estado, e direcionado a um amplo público-alvo, com 

especial foco para o Ensino Médio e os espaços de formação desses povos do campo. O Atlas 

também foi o foco da citada Jornada, com participação de mais de 20 integrantes dos povos, 

assessorias, pesquisadorxs e extensionistxs (https://www.youtube.com/channel/UCpQS121rY-

00mxnLs80PAHQ). A experiência da construção do Atlas, sustentada em décadas de pesquisa e 

extensão da equipe elaboradora junto aos povos do campo, reforça a importância de seguir 

analisando a questão agrária em diálogo com as comunidades e movimentos sociais. Esse diálogo 

permite que a universidade possa ser um parceiro na defesa dos direitos sociais e territoriais desses 

povos e na divulgação da complexidade do campo realmente existente. Nesse sentido, durante 

2020 começou a se estruturar um mapeamento das experiências agroecológicas em espaços de 

reforma agrária no Paraná, por demanda do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

como forma de mostrar as práticas de vida que se realizam nesses espaços. 
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ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Nº: 202110694 

Autor(es): Isadora Semensato Razaboni, Juliana Caroline Bonini Romagnoli, Maria Gabrieli 

Rosa Jofre 

Orientador(es): Barbara Candido Braz, Leticia Saragiotto Colpini 

Evento: EAF 

Área Temática: Trabalho 

Programa Institucional: ESTÁGIOS 

Palavras-chave: Estágio Docência, Matemática, Pandemia 

 

Ao longo do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da UFPR – Campus Avançado de Jandaia 

do Sul, deve-se cumprir quatro estágios. O primeiro deles - Estágio Supervisionado de Docência 

em Matemática I, para os discentes que optam pela habilitação de Matemática, que é o caso deste 

relato – é o estágio de observação nos anos finais do Ensino Fundamental. O próximo, Estágio II, 

é um estágio de regência também nos anos finais do Ensino Fundamental. Já os Estágios III 

(observação) e IV (regência) são executados no Ensino Médio. O estágio de observação tem por 

objetivo introduzir o acadêmico à realidade do contexto escolar e da sala de aula. Com ele é 

possível observar a relação professor-aluno; as metodologias e os conteúdos trabalhados nas 

aulas; o comportamento do professor ao se deparar com dúvidas e erros dos alunos e como ele 

lida com isso e, por fim, o comportamento dos alunos. Desse modo, pode-se afirmar que o estágio 

colabora para o desenvolvimento e aprimoramento da formação do licenciando. Devido à 

pandemia acarretada pelo vírus do Covid-19, as aulas mudaram de formato, passando a ser online, 

em vez de presencial. A carga horária da disciplina foi dividida em síncrona e assíncrona. As 

aulas síncronas eram no formato de videochamadas realizadas pela plataforma Google Meet e 

duravam cinquenta minutos. Nelas a professora regente explicava o conteúdo e resolvia 

exercícios. Para os momentos assíncronos era disponibilizado, na mesma plataforma, listas de 

exercícios e/ou avaliações para os alunos resolverem. Haviam, também, momentos no contraturno 

escolar para que os alunos pudessem sanar suas dúvidas quanto às resoluções das atividades. 

Como as observações ocorreram de maneira online, não ocorreu o contato direto com os alunos. 

Isso inviabilizou a identificação de qual método de ensino seria o melhor a ser aplicado, pois não 

eram todos os alunos da turma que estavam presentes nas aulas síncronas. Considera-se que os 

tempos atuais no qual vivemos, dificultou esse tipo de percepção. Com a prática desse primeiro 

estágio em tempos de pandemia, pode-se afirmar que foi uma experiência de aprendizado de como 

lidar com as novas tecnologias implantadas para que as aulas acontecessem, a defasagem dos 

alunos e a dificuldade de se comunicar com eles em sala de aula. 
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