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AGE OF SATURNO: UMA INTERSECÇÃO DE ARTES 

 
 

Adriane de Castro Martinez1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Jessyca Freire dos Santos 2, Jonathan Chasko da Silva3, Luis Carlos 

Norbiato Junior4 
 

Área Temática: (Cultura) 
Linha de Extensão: (Artes Integradas) 

Modalidade: Apresentação Cultural 
Palavras-chave: Música; Poesia; Performatividade. 

 
 

“Age of Saturno” é uma intersecção de artes que por meio da música, busca-se 
desenvolver as habilidades literárias e artísticas de seus componentes integrando à música, 
outras artes como a poesia e a performatividade. O grupo é formado por dois acadêmicos 
de Letras e uma participante da comunidade externa à Unioeste, os quais assumem outras 
personas em cena, abordando manifestações artísticas como, por exemplo, a arte Drag. A 
proposta desta ação é realizar a performance não somente de algumas canções autorais 
do próprio grupo, como a musicalização de poesias e cover de canções consagradas. E 
desta forma, buscamos com criatividade e leveza, levar cultura para diferentes espaços não 
apenas da comunidade universitária, mas também da comunidade externa. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
A ação pode ser contactada por meio das redes sociais dos integrantes, a saber, no 
instagram: @ageofsaturno, @asofiaariel, @jessycamerela, @luis_cnjr, assim como pelos 
respectivos endereços de e-mail e telefone: jessycamarela@gmail.com (45 988029854), 
jonathanchasko@gmail.com (45 998302325) e junior.1611@hotmail.com (45 999637689).  
 
 
Referências 
CÂNDIDO, A. O direito à literatura. In: Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades, 1995. 

CHIDIAC, Maria Teresa Vargas ; Oltramari, Leandro Castro . Ser e estar drag queen: um 
estudo sobre a configuração da identidade queer. Estudos de Psicologia (UFRN), Natal, 
v. 9, n.3, p. 471-478, 2004. 

GROUT, Donald J; Palisca, Claude. História da música ocidental. Lisboa: Bradiva, 2007.   

 
1 Doutora, odontologia, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: adriane.martinez@unioeste.br  
2 Membro externo. E-mail: jessycamarela@gmail.com. 
3 Mestre, Letras Português/Inglês, CECA, campus de Cascavel. E-mail: jonathanchasko@gmail.com. 
4 Graduando, Letras Português/Inglês, CECA, campus de Cascavel. E-mail: junior.1611@hotmail.com. 

mailto:jessycamarela@gmail.com
mailto:jonathanchasko@gmail.com
mailto:junior.1611@hotmail.com


 

 

GNOMOS SEM FRONTEIRAS 10 ANOS INCLUINDO PELA MÚSICA NO SEU 

 
Alexandre Klock Ernzen5, Hayrton Francis Ximenes de Andrade6, Sérgio Luiz Winkert7 

(Coordenadores da Ação de Extensão) 
Participantes: Rafael Caetano Gonzalez8, João Valdir Becher Alves9, Gustavo Mendes 

Cardoso10, Jean Carlos Castanho11, Pedro Henrique Lemos Corrado Ximenes de 
Andrade12, Ney Rafael Vieira13, Vanessa Evangelhista Rocha14, Isabela Gaya Lemos 

Corrado Ximenes de Andrade15 entre outros convidados presentes 
 

Área Temática: Cultura 
Linha de Extensão: Música 

Modalidade: Apresentação Cultural 
Palavras-chave: Cultura; Música; Inclusão. 

 
RESUMO 
Há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história. 
Provavelmente a observação dos sons da natureza tenha despertado no homem, através 
de seu sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma atividade que se baseasse na 
organização dos sons e do silêncio. Hodiernamente acredita-se que não exista civilização 
ou grupamento humano que não possua manifestações musicais próprias. É importante 
lembrar que para muitas culturas, a música sempre esteve presente e extremamente ligada 
a existência e a vida. Os Gnomos Sem Fronteiras é um grupo musical que teve origem no 
Seminário de Extensão da UNIOESTE (IX SEU – Toledo) e no XIX SEU fará dez anos de 
existência e apresentações ininterruptas nos SEUs antecedentes. O Grupo sempre foi e é 
composto por artistas amadores advindos da Comunidade Universitária, que teve como 
finalidade alegrar os SEUs com seus sons e músicas. As músicas e preferências rítmicas 
do grupo Gnomos Sem Fronteiras caminha pelos ritmos do reggae, pelo rock n’ roll, pelo 
funk e pela MPB. A Apresentação Cultural preparada para o XIX SEU no Campus de Toledo 
visa apresentar esse Grupo de Artistas que estão vinculados ao Programa INDIOS 
(Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias) e o Projeto 
Pracatum/WICCAS. Com essa apresentação, o grupo Gnomos Sem Fronteiras tem a 

 
5 Membro Fundador dos Gnomos Sem Fronteiras, agente universitário da PROEX-Unioeste - Cascavel. Tel. 
45 99924 7838 bracinho2@hotmail.com 
6 Membro Fundador dos Gnomos Sem Fronteiras, Coordenador do Programa INDIOS e professor da 

UNIOESTE, campus Foz do Iguaçu. Tel. 45 3529 0145 45 99936 0428. E-mail: andrade.hayrton@gmail.com 
7 Sub Coordenador do Programa INDIOS e professor de Turismo e Hotelaria da UNIOESTE 
8 Membro da Comunidade Autóctone de Foz do Iguaçu, Técnico em Gastronomia, músico amador 
9 Membro da Comunidade Autóctone de Foz do Iguaçu, Bacharel em Direito, músico amador 
10 Membro da Comunidade Autóctone de Foz do Iguaçu, Técnico em Gastronomia, músico amador 
11 Membro da Comunidade Autóctone de Foz do Iguaçu, Estudante de Turismo, músico amador 
12 Bolsista Graduando da FAES/USF, Engenharia Elétrica, CECE, Unioeste Campus de Foz do Iguaçu, cel 

45 99958 3089, pedrolcxa@gmail.com 
13 Bolsista Graduando da FAES/USF, Pedagogia, musico amador  
14 Graduanda, História, CCHEL, Unioeste Campus de Marechal Cândido Rondon  
15 Bolsista Graduanda da FAES/USF, Nutrição, UDC Campus Vila A Foz do Iguaçu 
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finalidade de divulgar os trabalhos desses artistas e suas artes apresentadas através da 
música. Uma característica fundamental desse grupo diz respeito ao número e a 
pessoalidade de seus componentes. O grupo não restringe o número de músicos, bem 
como, tem uma composição estrutural bem dinâmica com mudanças de artistas. A não 
restrição de seus integrantes, o Grupo busca agir sempre de forma inclusiva. Um dos 
objetivos desse projeto é de identificar talentos musicais da Comunidade e do Campus de 
Foz do Iguaçu, e demonstrar as vantagens da música nos processos de inclusão e na 
divulgação da nossa cultura. Outro objetivo é proporcionar momentos de lazer para a 
Comunidade Universitária e as Comunidades autóctones onde a INDIOS está inserida com 
vistas para as dimensões da sustentabilidade (social econômica ambiental). Para atingir 
seus objetivos o grupo Gnomos Sem Fronteiras parte do pressuposto de que a música é 
uma forma de arte inclusiva que vem se perdurando ao longo do tempo, pois, ela é 
considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana constante, e estes 
afirmam que não existe civilização ou agrupamento que não possua manifestações 
musicais próprias. Que, embora nem sempre seja feita com esse fim, a música pode ser 
considerada como uma forma de arte inclusiva, e vem sendo considerada por muitos 
estudiosos como sua principal função na atualidade. A arte musical dos Gnomos Sem 
Fronteiras vai desde composições próprias até as interpretações de artistas conhecidos, e 
da música improvisada. Por que acreditamos que a música é uma das "artes inclusivas" 
mais importantes da atualidade, que pode ser classificada como uma arte de representação 
sublime, pode auxiliar em seus espetáculos os mais diversos atores pois movimenta e 
envolve na sua construção desde os protagonistas do espetáculo até as empresas e 
serviços, bem como, seu público alvo. São nessas oportunidades como essas do SEU que 
muitas vezes surgem talentosos músicos no meio universitário e se desenvolve outras 
metodologias, como a união, a reunião, a desenvoltura, a descoberta, as criações, dessa 
arte inclusiva. Já que não existem senão outros poucos eventos na própria IES, para 
divulgar e quiçá trazer está área de conhecimento da Arte para complementar as outras 
áreas aqui existentes. 

A importância da atividade reside na busca de alternativas sustentáveis e solidárias 
para a geração de trabalho e renda com ganhos sociais e culturais. Pois, conforme a 
evolução da música ao longo dos anos, ela atualmente, se encontra em diversas utilidades 
não só como arte inclusiva e popular, mas também como uma arte militar, uma arte 
educacional ou uma forma terapêutica (musicoterapia) de cura de males.  

A Metodologia utilizada para execução é uma apresentação musical diferente, onde 
alguns ouvintes acabam participando com instrumentos de percussão e danças em 
cirandas proporcionando momentos no SEU mais descontraídos e sempre levando em 
conta sua forma inclusiva, contando sempre com a participação de amigos, voluntários e 
novos atores. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
As formas de contato com ação, como email faes.projeto@gmail.com, 45 999360428 
 

  



 

 

KULA WEBRADIO UNIVERSITÁRIA – APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 

 
José Atílio Pires da Silveira16 (Coordenador) 

Participantes: Cristiane Roberta Xavier Candido, Douglas Alves de Macedo, Ericson 
Divaldo Antunes Filho, Fábio Gabriel Semençato, Júnior Luiz Ferreira da 
Cunha.  

 
Área Temática: Comunicação 

Linha de Extensão: Mídias 
Modalidade: Apresentação Cultural 

Palavras-chave: web-comunicação; cultura; arte. 
 

O projeto Kula Webradio Universitária visa o desenvolvimento de atividades de rádio 
difusão através da web e atividades de natureza artístico-cultural. Com a implementação 
desse projeto pretendemos colocar à disposição da comunidade acadêmica e externa a 
oportunidade de participação no desenvolvimento de atividades de comunicação, 
informação, arte e cultura e desportivas, propiciando a troca e o compartilhamento de 
experiências e conhecimentos entre os participantes. As atividades desenvolvidas neste 
projeto são realizadas por participantes voluntários. Periodicamente são realizadas 
reuniões dos participantes para o planejamento, organização, avaliação e controle das 
atividades anuais definidas previamente em calendário. Um dos principais objetivos do 
projeto é o de servir de instrumento de divulgação à população do oeste do Paraná, 
principalmente, das atividades desenvolvidas na Unioeste, como também, informações de 
interesse da comunidade acadêmica. Também pretende-se incentivar e valorizar as 
diversas atividades de natureza artístico-cultural desenvolvidas no âmbito da universidade 
assim como pela população da região oeste do Paraná. O projeto Kula Webradio 
Universitária também possui como objetivo dar apoio às atividades artísticas e culturais 
realizadas no campus de Toledo, com isso pretende-se dar voz à demanda pela 
implantação dos cursos de artes na Unioeste. A presente atividade, na forma de 
apresentação musical e performance poética, é realizada pelos próprios participantes do 
projeto.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: kulawebradio@hotmail.com    Site: www.unioeste.br/kula  
 
Referências 
 
MAGNONI, Antonio Francisco & RODRIGUES, Kelly De Conti. O rádio e a adaptação à 
nova era das tecnologias da comunicação e informação: contextos, produção e consumo.  
In: 9º Encontro Nacional de História da Mídia – Ouro Preto/MG, 2013. ISSN 21756945. 
 

 
16 Doutor, Filosofia, CCHS, Toledo. E-mail: jose.silveira@unioeste.br  

mailto:kulawebradio@hotmail.com
http://www.unioeste.br/kula
mailto:jose.silveira@unioeste.br
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AZEVEDO, A. & FERREIRA, R. & AMORIM, P. O rádio e a internet: um estudo das 
estratégias de incorporação do meio digital. In: Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Nordeste – Natal - RN – 2 a 4/07/2015. 
 
REGO COSTA, Mauro José et alli. As Artes no Rádio e a RadioArte no Brasil. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vLNy9JnezksJ:www.e-
publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica/article/view/8635/7238+&cd=4&hl=pt-
PT&ct=clnk&gl=br 
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COMUNICAÇÃO ORAL 

 



 

 

100% EAD: A ATIVIDADE EXTENSIONISTA COMO FORMA DE SOCIALIZAÇÃO DE 

SABERES ACADÊMICOS 

 
Alcione Tereza Corbari17 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Daniele Bertollo18, Higor Miranda Cavalcante19, Lucas Wengrat Ferreira20, 
Quézia Cavalheiro Mingorance Ramos21, Renan Paulo Bini22, Solange Goretti Moreira 

Pizzatto23, Tatiana Fasolo Bilhar de Souza24, Yasmim de Souza Santos Dobler25 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Educação profissional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Morfologia; EAD. 

 
Resumo 
 
Neste resumo, apresentamos o projeto de extensão Morfologia básica da língua 
portuguesa: estrutura e formação da palavra, desenvolvido na Unioeste/campus de 
Cascavel. A atividade extensionista teve início em 2018, como um projeto piloto, e, 
considerando os resultados positivos alcançados, em 2019 teve seu status alterado para 
‘projeto permanente’. Seu potencial como ferramenta de difusão do conhecimento relativo 
à estrutura da língua portuguesa levou a alterações metodológicas de maneira a 
transformar-se em uma atividade realizada integralmente a distância.   
 
Apresentação 
 
O projeto de extensão Morfologia básica da língua portuguesa: estrutura e formação da 
palavra é coordenado pela professora doutora Alcione Tereza Corbari, do CECA/campus 
de Cascavel, e conta com uma equipe composta por alunos de Doutorado, Mestrado, 
Graduação e por egressos. Essa atividade extensionista nasce de uma demanda histórica 
dos alunos de Letras da Unioeste/campus de Cascavel por uma formação mais 
aprofundada no que tange à estrutura da língua portuguesa. Tomando em conta a 
relevância das práticas de reflexão linguística, especialmente na formação de professores 

 
17 Doutora, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: alcione_corbari@hotmail.com.  
18 Graduada em Letras, Mestranda em Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: danixbertollo@gmail.com. 
19 Graduado em Letras, Mestrando em Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: contato.hmc@live.com. 
20 Graduando em Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: lucaswengrat@hotmail.com. 
21 Graduada em Letras, Mestranda em Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: 
queziacavalheiro06@hotmail.com. 
22 Graduado em Jornalismo, Graduando em Letras, Mestre e Doutorando em Letras, CECA, campus de 
Cascavel. E-mail: renanpaulobini@hotmail.com. 
23 Graduada em Letras, Mestranda em Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: 
solange_pizzatto@hotmail.com. 
24 Graduada em Jornalismo e Letras, Mestre e Doutoranda em Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: 
tatianabilhar@gmail.com. 
25 Graduanda em Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: yas.dobler@gmail.com. 
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de língua portuguesa, e algumas dificuldades que surgem ao longo do processo de 
graduação, bem como na rotina da sala de aula, propusemos a realização deste projeto 
com o objetivo geral de construir e implementar um curso voltado à socialização do 
conhecimento sobre o nível mórfico.  
São objetivos específicos do projeto: a) socializar o conhecimento historicamente 
construído no que tange à morfologia da língua portuguesa, a partir de canais de interação 
que permite ultrapassar os limites da academia; b) promover o desenvolvimento de 
conhecimentos que contribuam para a consolidação da qualidade de ensino de graduação 
em Letras, colaborando para o processo de formação inicial de discentes do curso de 
Letras, bem como para a formação continuada de alunos egressos; c) contribuir para que 
o aluno do projeto compreenda a língua como sistema estruturado e sistemático, sujeito a 
determinadas regras, percebendo a importância do conhecimento gramatical para a 
compreensão e o uso dos mecanismos da língua portuguesa; d) criar condições para 
domínio da abordagem normativa de questões da morfologia do português, buscando o 
conhecimento e a compreensão dos princípios, dos elementos constitutivos e dos 
procedimentos da descrição morfológica pertinentes ao ensino nos níveis Fundamental e 
Médio.  
Na abordagem proposta, além de considerarmos a perspectiva trazida pela gramática 
tradicional, buscamos também introduzir reflexões no que tange ao nível linguístico em 
questão embasadas em estudos linguísticos. 
O projeto tem como público-alvo principal alunos e egressos de Letras e áreas afins, mas 
amplia-se para a comunidade em geral, pois o pré-requisito para a inscrição é a formação 
no Ensino Médio. Considerando a dificuldade de reunir os alunos em aulas presenciais e a 
necessidade de ampliar as formas de socialização do conhecimento, propusemos a criação 
de um curso em que as interações se dão em ambiente virtual, baseadas em videoaulas e 
em interações na plataforma Moodle (Letras-Unioeste). O curso iniciado em maio de 2018 
finalizou com a aplicação de uma prova presencial em fevereiro de 2019, o que acabou 
limitando o curso a uma ação mais local. No entanto, o projeto vai ganhando corpo e se 
projetando para alcançar uma população mais abrangente. Considerando a potencialidade 
da educação a distância no esforço de ampliar o acesso ao conhecimento historicamente 
acumulado, propomos, a partir deste ano, um curso que se dá integralmente na modalidade 
a distância, o que possibilita o acesso ao curso a interessados de todo o território nacional.  
Partimos do pressuposto de que o conhecimento historicamente acumulado em relação à 
estrutura da língua contribui para o desenvolvimento de habilidades linguísticas requeridas 
em diversos contextos de uso da língua. A possibilidade de difusão de tal conhecimento se 
amplia com o uso de recursos tecnológicos, por meio do ensino a distância. Conforme 
pontua Prado (2005), a incorporação da tecnologia na escola, na vida e na sociedade 
colabora para a construção de “uma cidadania democrática, participativa e responsável” 
(PRADO, 2005, p. 55). Duart e Sangrá (2000) argumentam que os recursos multimídia 
permitem a integração dos diversos atores do processo educativo, considerando as 
diferentes realidades dos alunos. 
As tecnologias de comunicação digital, no cenário da EAD, propõem um caminho do qual 
emanam muitas possibilidades para realização de uma aprendizagem significativa, “na qual 
o protagonismo do estudante, os aspectos colaborativos e interativos são postos em 
evidência” (GRANETTO; DAL MOLIN; LUDIVICO, 2015, p. 141). Essa forma de construção 
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e compartilhamento de conhecimento abre espaço para novos pontos de partida, novas 
descobertas, resultando numa teia interativa entre pessoas e aparatos tecnológicos. A partir 
das contribuições de Lévy (2010), podemos considerar que, no contexto atual, a EAD, com 
suas especificidades e potencialidades, contribuir para a transformação da prática 
pedagógica e para a democratização do acesso ao saber.  
 
Procedimentos adotados 
 
No primeiro ano do projeto, foram elaboradas, gravada e editadas mais de 60 videoaulas. 
Estas foram produzidas pela professora coordenadora do curso e pelos demais membros 
da equipe. As gravações dos vídeos foram feitas na universidade e na residência da 
professora coordenadora, com equipamentos de seu uso pessoal ou adquiridos com 
recursos próprios para viabilizar a realização do projeto. O processo de gravação e edição 
das aulas, na maior parte dos casos, ficou por conta da professora coordenadora. Os outros 
membros da equipe desempenharam valiosa contribuição preparando e ministrando aulas. 
Também colaboraram na produção e revisão de material didático e atividades 
implementadas no Moodle, além de terem contribuído na interação com os alunos do curso 
e no levantamento dos dados que serviram para avaliação do desemprenho dos inscritos e 
para a avaliação geral do curso. 
Neste segundo ano do projeto, com as aulas já gravadas e algumas atividades já 
elaboradas, a equipe está tendo condições de propor novas atividades, melhorando o nível 
do curso, na medida em que está ficando cada vez mais adequado à proposta de apresentar 
o conhecimento trazido pela gramática tradicional ao mesmo tempo em que se discutem 
questões advindas dos estudos linguísticos, conforme já proposto nas videoaulas.  
Diferente do ano anterior, em que as videoaulas e as atividades eram construídas no 
decorrer do curso, neste ano a plataforma Moodle (Letras – Unioeste) apresenta desde a 
abertura do curso todas as videoaulas e as atividades obrigatórias (fóruns de discussão, 
tarefas, glossários, questionários etc.). Cada aluno pode realizar as atividades a seu tempo, 
entre junho e outubro. Em novembro será aplicada a prova final, também via plataforma 
Moodle. No decorrer do curso, outras videoaulas e atividades serão implementadas, mas, 
para este ano, terão caráter complementar, podendo passar a fazer parte do conteúdo 
obrigatório nos próximos anos. 
Buscando operacionalizar a inscrição e certificação dos participantes, a partir de 2019 o 
curso foi incluído no sistema de gerenciamento de eventos da Unioeste. As inscrições 
ocorreram no mês de maio e foram disponibilizadas 150 vagas. Porém, no momento em 
que se acessou o sistema para verificar se as vagas já haviam sido preenchidas, já se 
registravam 159 inscrições, de alunos advindos de diferentes lugares do Brasil. A partir das 
categorias disponíveis no sistema no momento da inscrição, podemos traçar um perfil inicial 
dos inscritos no corrente ano: 55 professores, 59 estudantes da graduação, 12 estudantes 
da pós-graduação e 33 pessoas da comunidade externa. Vale observar que um aluno 
inscrito em uma categoria poderia estar sendo considerado também em outra, como é o 
caso dos pós-graduandos que são também professores, por exemplo. Uma descrição mais 
completa do perfil dos alunos poderá ser feita a partir das interações no Fórum de 
Apresentação, uma das atividades disponibilizadas na plataforma Moodle. 
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No que tange aos requisitos de certificação, serão certificados os alunos que alcançarem 
média mínima de 70 pontos, composta pela prova final e pelas atividades diversas, e 
tiverem atingido pelo menos 75% de frequência, considerada conforme o número de 
videoaulas assistidas e de atividades obrigatórias realizadas. 
 
Resultados 
 
O curso oferecido como parte do projeto apresenta-se como possibilidade de revisão e 
aprofundamento de conhecimentos relativos à estrutura e formação da palavra, focalizando 
o conhecimento e a reflexão sobre os conceitos de morfologia presentes na gramática 
tradicional e considerando também estudos linguísticos pautados nesse nível de análise.  
A realização das atividades na modalidade a distância possibilita o compartilhamento de 
conhecimento de uma forma mais interativa, considerando os diversos recursos e diferentes 
ferramentas digitais disponibilizados, que permitem que o aluno e o professor mobilizem 
diferentes hiperlinks ao longo de uma interação. A EAD pode ser considerada “uma 
modalidade democrática e inclusiva, devido ao apoio das tecnologias de comunicação 
digital (TCD) que superam problemas, tais como distância, tempo e dificuldades de 
aprendizagem” (GRANETTO; DAL MOLIN; LUDIVICO, 2015, p. 141). Destacamos que a 
forma como o projeto veio se construindo contribui para a transformação da prática 
pedagógica, para a democratização do acesso ao saber, em especial por viabilizar a 
participação de alunos de todo o território nacional. A essa discussão soma-se também o 
fato de a educação a distância se revelar, cada vez mais, como uma alternativa de ensino-
aprendizagem, “uma opção moderna, viável e que facilita a re(aproximação) das pessoas 
com o ensino” (AQUINO, 2007, p. 07), o que é um dos objetivos das atividades 
extensionistas propostas pela universidade. 
Além disso, o projeto tem contribuído para a formação dos alunos e egressos que 
participaram e/ou participam da equipe, uma vez que estimula pesquisas no que tange à 
estrutura da língua portuguesa, contribuindo para um estudo mais aprofundado do nível 
morfológico da língua, e às formas de ensiná-la a partir de novas formas de interação e 
novos ambientes de aprendizagem.  
Nesse sentido, o projeto contribui para consolidar a função social por excelência da 
universidade pública e para inseri-la em novos contextos educacionais, mais abrangentes 
e inclusivos. 
Vale observar que a procura dos participantes superou a expectativa inicial. No ano anterior 
algumas pessoas interessadas em se inscrever como alunas não puderam fazê-lo por conta 
da impossibilidade de realização da prova presencial. Neste segundo ano, porém, fazem 
parte do projeto alunos de outros estados, uma vez que o curso será ofertado 100% na 
modalidade EAD, propiciando o compartilhamento de saberes e o desenvolvimento do 
aprendizado no espaço virtual, o qual funcionará, também, como repositório de materiais 
didáticos. 
De forma extensa, este projeto alcança um público ainda mais abrangente, na medida em 
que as aulas produzidas, publicadas em canal do YouTube (Língua Portuguesa – Que 
lindeza!), podem ser acessadas por qualquer pessoa interessada no assunto. Assim, a 
universidade amplia ainda mais as possibilidades de socialização de um conhecimento que 
geralmente fica circunscrito ao meio acadêmico.   
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Considerações finais 
 
Levar a cabo a proposta do projeto aqui descrito não foi uma tarefa fácil. Demandou de toda 
a equipe envolvida não só o estudo aprofundando do nível mórfico da língua portuguesa, 
considerando as perspectivas da gramática tradicional e da Linguística, mas também o 
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades relacionados às ferramentas 
tecnológicas e aos ambientes virtuais de aprendizagem. O próprio exercício de dar aula 
perante a câmera constituiu, e ainda constitui, um desafio bastante significativo no 
processo, mesmo para aqueles que já atuam como  professores, haja vista se tratar de uma 
forma de interação significativamente diferente daquela envolvida na aula presencial.  
No atual movimento de desvalorização do conhecimento, do professor e do papel social da 
universidade, fazemos questão de pontuar também as dificuldades envolvidas no que tange 
ao empenho de tempo e de recursos financeiros ao projeto. Durante o ano de 2018, para 
que os objetivos fossem atingidos, a coordenadora dedicou ao projeto muitas horas 
semanais para além da carga-horária inicialmente prevista e muito além da carga-horária 
que é considerada em seu regime de trabalho. A execução do projeto demandou, inclusive, 
e de forma recorrente, trabalho durante as madrugadas e nos finais de semana. 
Para além disso, registramos que todo o investimento financeiro para compra de softwares 
e de equipamentos para a filmagem e edição dos vídeos teve como fonte os recursos 
próprios da coordenadora do projeto.  
Embora estas tenham sido condições já consideradas na proposição da atividade 
extensionista, não podemos deixar de registrar que este só se materializou perante tal 
esforço pessoal, no sentido de energia, tempo e recurso financeiro investidos. Da mesma 
forma, os demais integrantes da equipe proponente não mediram esforço para que a projeto 
proposto não só se realizasse como também superasse as expectativas iniciais.  
Em outros tempos, poderíamos concluir esse texto sem ter de ficar explicitando questões 
que são tão comuns e evidentes para quem está inserido na universidade. Mas os tempos 
são outros, infelizmente! 
Tais dificuldades aqui relatadas, no entanto, não impedem que continuemos a contribuir 
para a socialização do conhecimento. A partir deste ano, estamos propondo, como forma 
de continuidade do curso de Morfologia, um projeto voltado para o nível sintático da língua 
portuguesa, com o desenvolvimento de novos cursos. Esse esforço, feito por toda a equipe 
envolvida, volta-se para o objetivo de contribui para consolidar a função social por 
excelência da universidade pública e para inseri-la em novos contextos educacionais, mais 
abrangentes e inclusivos. Esta é mais uma das muitas balbúrdias que fazemos, professores 
e alunos, na universidade pública! 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato com o projeto: alcione_corbari@hotmail.com (coordenadora). 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53678/2018 

mailto:alcione_corbari@hotmail.com
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Resumo 
 
Este texto apresenta as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos no período de 
maio de 2018 a março de 2019, no NEDDIJ campus de Francisco Beltrão. O Núcleo possui 
equipe multidisciplinar especializada que presta atendimento jurídico, psicológico e 
pedagógico, às demandas infanto-juvenis nos municípios que compõem a Comarca de 
Francisco Beltrão/PR, primando pelo melhor interesse da Criança e do Adolescente. 
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Apresentação 

 
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ) 

foi criado em 2005 por meio de convênio entre o Governo do Estado do Paraná e as 
Instituições de Ensino Superior do Estado. Em 2008 se tornou projeto permanente do 
Subprograma de Direitos Sociais e do Programa Universidade Sem Fronteiras.  

Baseado no artigo 227 da Constituição Federal, nos princípios do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e também no Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 
13.257/2016), o Núcleo entende criança e adolescente enquanto sujeitos produtores de 
cultura, de direitos, fortalecendo a ideia da importância da propagação da “Cultura de 
Cuidado”, que consiste na conscientização do adulto como co-responsável pela criança em 
seu desenvolvimento na primeira infância. Nesse sentido, o NEDDIJ busca, por meio da 
intersetorialidade, construir uma rede de atendimento e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. 

O Núcleo oferece atendimento pedagógico, psicológico e jurídico gratuitos para 
crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, com o intuito de preservar o seu 
direito à infância e à juventude, bem como o desenvolvimento integral de suas 
potencialidades e a promoção da cultura do cuidado. A equipe do NEDDIJ é composta por 
uma coordenadora/orientadora docente do curso de Direito, uma orientadora docente do 
curso de Pedagogia, duas advogadas-bolsistas recém-formadas, um pedagogo-bolsista 
recém-formado, uma psicóloga-bolsista recém-formada, três estudantes-bolsistas do curso 
de Direito, uma estudante-bolsista do curso de Pedagogia e uma estudante-bolsista do 
curso de Psicologia. 

Atualmente o NEDDIJ participa da rede de proteção regional, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), coordena o projeto da 
Universidade da Criança37, que trabalha de forma intersetorial com os demais segmentos 
da comunidade (saúde, assistência social, educação, poderes legislativo e executivo, etc) 
para promoção da “Cultura do Cuidado”.   
 
Procedimentos Adotados 
  

No que se refere à atuação pedagógica no período mencionado, as ações se 
constituem em palestras, oficinas, minicursos, atendimentos pedagógicos, além da 
participação em projetos de pesquisa e extensão para a formação de professores da região 
sudoeste do Paraná com foco na cultura do cuidado à primeira infância. 

 Dentre as palestras, as demandas surgem dos Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEI), escolas municipais e colégios estaduais, Secretarias Municipais de 
Educação, Universidades públicas e privadas ou até mesmo da compreensão da 
necessidade observada pelo próprio NEDDIJ. Os temas abordados compreendem a 

 
37 Projeto elaborado pela Dep. Federal Leandre Dal Ponte, no ano de 2017, baseado na Lei nº 13.257/2016 
do Marco Legal da Primeira Infância. 
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“Prevenção de Violências Contra a Criança/Adolescente”, “Cuidados para o Convívio 
Saudável”, “A Importância da Cultura do Cuidado para o Desenvolvimento dos Sujeitos”, 
“Fases do Desenvolvimento Infantil”. 

Foram realizados 44 (quarenta e quatro) atendimentos pedagógicos com nove 
crianças e adolescentes, divididas em: Educação Infantil (01criança), Ensino Fundamental 
I (5 crianças) e Ensino Fundamental II (3 crianças).  

Esses atendimentos foram solicitados pela família, escola, CMEIs ou pelo 
próprio Núcleo. Ao receber a criança no Núcleo realizamos uma entrevista com os 
responsáveis, a fim de conhecer o meio em que a criança vive, seu histórico escolar e 
possíveis necessidades especiais. Os atendimentos são realizados pelo pedagogo recém-
formado e pela acadêmica do curso de pedagogia, os quais buscam a criação de vínculo e 
avaliação das necessidades pedagógicas da criança e adolescente. Solicitamos à escola, 
colégio ou CMEI o parecer avaliativo da criança para planejar ações que visam o 
desenvolvimento das áreas em que esta possui maior dificuldade. O diálogo com a 
instituição que atende a criança ou adolescente é constante, em alguns casos são 
realizadas visitas e entrevistas com os professores. 

Ainda relacionado ao aspecto pedagógico, o Núcleo realiza formações 
continuadas para professoras e gestoras de educação infantil em conjunto com o GPECI 
(Grupo de Pesquisa Educação Crianças e Infâncias) e as Secretarias de Educação dos 
Municípios de Francisco Beltrão, Planalto e Chopinzinho. Nesse trabalho, dá-se destaque 
a importância de se constituir a “cultura do cuidado” nas instituições de educação infantil. 
As professoras e gestoras discutem a importância de reconhecer a criança como produtora 
de cultura, o brincar como atividade principal no desenvolvimento infantil, o cuidado como 
elemento significativo na formação da criança e esta, como sujeito ativo no mundo, além 
do reconhecimento, pessoal e da sociedade, da profissão de professora de crianças 
pequenas. Nessa ação é recorrente a demanda de atendimento psicológico às crianças 
pequenas. As dificuldades encontradas versam sobre o reconhecimento de crianças com 
necessidades especiais, diagnóstico de síndromes e comportamentos incomuns à faixa 
etária atendida. Nesse sentido, o atendimento psicológico realizado pelo Núcleo com foco 
no acolhimento das crianças e dos pais, orienta e acompanha a família a partir da 
averiguação das “queixas” apresentadas pelas escolas e pelos responsáveis das crianças. 

O atendimento psicológico para crianças e adolescentes é realizado através de 
um acompanhamento individual, no modelo de Psicoterapia Breve, com sessões semanais 
ou quinzenais, conforme o plano terapêutico. Os pais ou responsáveis acompanham o 
processo através de entrevistas e orientações com a psicóloga, sendo que a participação 
destes é indispensável ao tratamento dos pacientes. O espaço de atendimento conta com 
uma sala ludopedagógica e as intervenções são feitas a partir do manejo lúdico, ou seja, 
considera a maneira como a criança se expressa e interage na brincadeira e nos jogos. 

O processo de atendimento psicológico começa com o encaminhamento através 
do próprio NEDDIJ, em que a demanda é circunscrita em uma situação jurídica já 
estabelecida (disputa de guarda, suspeita de alienação parental, separação dos pais, 
suspeita de violência sexual, maus tratos, violência psicológica, entre outros), ou através 
de encaminhamento dos CMEIs e das Escolas Municipais e Estaduais, em que a demanda 
é diversificada (questões de alteração de comportamento, conflitos na família, suspeitas de 
violência sexual, física e psicológica, comportamento suicida, problemáticas no 
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desenvolvimento infantil, práticas parentais inadequadas, entre outros). Além destes, há 
também o encaminhamento através do Poder Judiciário, para a realização de visitas 
assistidas a fim de regulamentar o direito de visita entre um dos genitores e a criança.  

No setor jurídico é realizada triagem pelos estudantes-bolsistas do curso de 
Direito, a qual consiste em questionário e coleta de informações acerca do caso que a parte 
busca auxílio. Assim, avaliam a possibilidade de atuação do NEDDIJ e, em caso positivo, 
procuram dirimir eventuais dúvidas quanto ao direito das partes, além do procedimento 
processual quando necessário. Ainda na triagem inicial, apura-se a necessidade de 
atendimento psicológico ou pedagógico, com o objetivo de restabelecer a saúde emocional 
da criança ou adolescente tão abalada nos conflitos de ordem familiar. 

Garantindo o real acesso à justiça e prezando pela solução efetiva do conflito, a 
fim de evitar a morosidade e superlotação do Poder Judiciário, permitindo a celeridade e 
economia processual, inicialmente são feitas tentativas de resolução pacífica do conflito 
com sessões informais de conciliação com as partes envolvidas. Sendo possível o 
consenso, é posto a termo o acordo e posteriormente enviado para o Poder Judiciário para 
homologação. 

Não sendo possível a solução extrajudicial do conflito, são realizados os 
procedimentos necessários, com a anuência da parte, para buscar a solução do litígio 
judicialmente. Nesse momento, são sanadas as dúvidas a respeito do procedimento, sendo 
que, ainda, as partes assistidas pelo Núcleo ficam cientes de que serão acompanhadas 
pelas bolsistas-recém formadas em Direito em eventuais audiências e de que serão 
informadas do andamento do processo sempre que solicitarem. 
 
Resultados 
 

Durante o período de Maio de 2018 à Março de 2019, vários resultados foram 
alcançados. O viés de atuação do NEDDIJ até 2018 não tinha como enfoque do 
acompanhamento pedagógico individual. Juntamente com os atendimentos psicológicos, 
compreendemos a necessidade de um trabalho interdisciplinar (psicologia e pedagogia) e 
intersetorial (NEDDIJ e instituições em contato direto com a criança) para assegurar e 
promover o desenvolvimento da criança. 

Para tanto, o trabalho intersetorial deve se basear na recepção e atendimentos 
psicológicos e pedagógicos concomitantemente, haja visto que muitas vezes há confusão 
acerca das dificuldades de aprendizagem na escola bem como a necessidade de 
acompanhamento pedagógico, devido à problemas pessoais. Nesse sentido, 
compreendemos que a criança não é um sujeito fragmentado e a encaramos enquanto 
sujeito ativo na sociedade, produtor de cultura e influenciada particularmente pelas 
contradições sociais. Assim o atendimento intersetorial se mostra como uma opção viável 
para a compreensão e prevenção dos problemas que atingem as crianças durante seu 
desenvolvimento. 

Quanto aos atendimentos psicológicos, durante o período de março de 2018 a 
maio de 2019, foram realizados 482 atendimentos entre acompanhamento e avaliação 
psicológica, auxílio a mediação jurídica, anamnese e orientação com os pais e visitas 
assistidas. Destes, 46 crianças e adolescentes foram atendidas de modo semanal ou 
quinzenal, conforme o plano terapêutico de cada caso. A faixa etária das crianças e 
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adolescentes atendidas nesse período está entre 2 e 17 anos de idade, a demanda está 
dividida entre visita assistida (06), avaliação psicológica (05), auxílio a mediação jurídica 
(01) e acompanhamento psicológico (34). A origem dos encaminhamentos variam entre 
fórum (11), CMEI (5), Colégio Estadual (2), NUMAPE (3) e do próprio NEDDIJ (25). 
Atualmente, 13 crianças e adolescentes estão em andamento no seu tratamento. 

Destaca-se que atualmente o Núcleo possui em média 520 (quinhentos e vinte) 
processos tramitando sob seu patrocínio perante a Comarca de Francisco Beltrão/PR, 
abrangendo os municípios de Francisco Beltrão, Enéas Marques e Manfrinópolis, todos do 
Estado do Paraná. 

A partir de março de 2018 as advogadas-bolsistas recém-formadas participaram 
de 223 (duzentas e vinte e três) audiências judiciais. Foram propostas 188 (cento e oitenta 
e oito) novas ações, sendo as maiores demandas em regulamentação de guarda, alimentos 
e visitas, bem como mandado de segurança para vaga em CMEI, além das nomeações 
para defesa em processo de apuração de ato infracional e execução de medidas 
socioeducativas. 

Somente em 2019, até o mês de maio, foram propostas 116 (cento e dezesseis) 
novas ações, sendo que as advogadas-bolsistas recém-formadas já participaram de mais 
de 70 (setenta) audiências judiciais acompanhando as partes assistidas pelo Núcleo.  

Destas novas ações, incluem-se mais de 20 (vinte) acordos enviados para 
homologação e denota-se que a maior demanda encontra-se nas ações de guarda, 
alimentos e visitas, investigação de paternidade e mandado de segurança para vaga em 
CMEI, além das execuções para pagamento de alimentos atrasados. 

Assim são os objetos das novas ações protocoladas: 27 (vinte e sete) ações de 
guarda e alimentos; 24 (vinte e quatro) acordos sobre guarda, alimentos e visitas; 16 
(dezesseis) execuções de medidas socioeducativas; 13 (treze) cumprimentos de sentença 
(execução de alimentos); 8 (oito) mandados de segurança (vaga em CMEI); 6 (seis) 
revisionais de alimentos; 6 (seis) processos de apuração de ato infracional; 6 (seis) cartas 
precatórias; 4 (quatro) investigações de paternidade; 1 (uma) busca e apreensão de 
criança; 1 (uma) medida de proteção; 1 (uma) regulamentação de visitas; 1 (uma) ação de 
reconhecimento de paternidade socioafetiva; 1 (uma) ação de retificação de nome; 1 (uma) 
expedição de passaporte c.c. autorização de viagem ao exterior; e 1 (uma) ação de 
obrigação de fazer para medicamento. 

Demonstra-se, assim, que é significativo o crescimento no número de 
atendimentos desde o último período analisado, o que demonstra grande notoriedade e 
efetividade que o Núcleo tem com as demandas apresentadas pela comunidade. 
 
Considerações Finais 
 

O NEDDIJ de Francisco Beltrão/PR tem marcado sua importância na Comarca 
de forma crescente, estabelecendo-se como importante instrumento de defesa e proteção 
dos direitos da infância e juventude. 

Observando os dados de atendimentos realizados no período mencionado, é 
perceptível o crescimento a partir da maior visibilidade do Núcleo, permitindo o acesso à 
justiça aos mais vulneráveis. 
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Sob a ótica da extensão, o NEDDIJ possibilita a comunicação entre a 
universidade e a comunidade, pois presta importante serviço por meio de profissionais 
capacitados, além de proporcionar significativa forma de ensino prático-profissional para os 
bolsistas. 

Portanto, os atendimentos realizados pelo Núcleo acompanham o caráter de 
necessidade para a população hipossuficiente, combinado com a satisfação da realização 
de um direito assegurado constitucionalmente, que é o da proteção da família e a integral 
proteção da criança. 

Considerando a demanda apresentada pelas crianças e adolescentes assistidas 
pelo núcleo, observa-se a necessidade do trabalho da área de Serviço Social na 
complementação das ações de intersetorialidade. Por fim, ressalta-se a importância deste 
trabalho no que diz respeito ao atendimento integral das necessidades da criança. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 

Pelos telefones: (46) 3520-4868 e (46) 3520-4869; e-mail: 
neddij_fbe@hotmail.com; página no Facebook (https://www.facebook.com/NeddijFrB/); 
perfil na mesma rede social (https://www.facebook.com/neddijfranciscobeltrao) e através do 
endereço eletrônico (https://neddij.wixsite.com/neddij). 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 37690/2012 
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A AUTOESTIMA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO: UM 
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Modalidade: (Comunicação Oral) 
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Resumo 
 
Órgão de execução penal em meio aberto, o Patronato tem entre seus objetivos promover 
atividades que fomentem o cuidado a autoestima, instigando as competências sociais e 
consequentemente combatendo a discriminação. O projeto “Oficina da Autoestima” buscou 
por meio de minicursos, a valorização das mulheres na sociedade, promoção da cidadania, 
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valorização da autoestima, ressignificação da autoimagem, valorização pessoal, e apoio 
familiar.  
 
Apresentação 
 

O Programa Patronato Municipal de Francisco Beltrão, regulamentando pela Lei 

Municipal Nº 4.120 de 25 de novembro de 2013, é um órgão de Execução Penal em meio 

aberto, que além dos objetivos de fiscalizar, monitorar e acompanhar o cumprimento das 

alternativas penais impostas realiza atendimentos e presta assistência por meio de uma 

equipe de cunho multidisciplinar, através das áreas da administração, direito, psicologia, 

serviço social e pedagogia, com objetivo de visar estratégias que possibilitem ao público 

atendido a reflexão sobre os delitos cometidos.  

No mesmo sentido, propõe-se a “Desenvolver ações com o objetivo de elevar a 

autoestima dos Assistidos, combatendo o preconceito e a discriminação, fomentando 

autonomia, a solidariedade, visando contribuir qualitativamente e quantitativamente para o 

processo ressocializador, recompondo os vínculos sociais rompidos” (LEI MUNICIPAL Nº 

4.120/2013).  

A autoestima enquanto sentimento pode ser compreendido enquanto produto de 

contingências de comportamentos de origem social emitidos pelo indivíduo, que podem ou 

não serem bem aceitos por este meio. Ou seja, toda vez que o sujeito emitir no meio social 

comportamentos que são culturalmente aceitos, a sociedade emite reforços positivos 

generalizados que conduzem a uma autoestima e bem estar do indivíduo, de outra maneira, 

se o mesmo indivíduo emitir comportamentos que não são aceitos socialmente, estes 

podem produzir consequências punitivas, que terá possivelmente como consequência à 

baixa autoestima (GUILHARDI, 2002, apud MEYER, 2011). 

A forma como a pessoa tem percepção sobre si mesma, sofre influência pelo relato 

verbal do que a comunidade social dirige a ela, e com isso, o indivíduo que está inserido 

em um contexto do qual é frequentemente punido, pode começar a sofrer alterações na 

percepção sobre si, tornando-a inadequada. Também, a ausência de autoconhecimento, 

pode contribuir para que estes indivíduos acreditem em críticas realizadas a partir dos 

comportamentos que emitem, vestimentas que utilizam, aparência física, entre outros, 
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resultando em comportamentos de inibição diante de situações sociais ou de déficit de 

repertório assertivo (MEYER, 2011). 

Consequentemente, pessoas que possuem padrão comportamental de baixa 

confiança, possuem em sua grande maioria, padrões verbais, como: “Eu não consigo 

realizar isso”, “Eu não sou capaz de fazer diferente”, “Ninguém acredita no meu potencial”, 

bem como padrões de ações, evitando tomar iniciativas, decisões e realizar atividades que 

vão de acordo com seu desejo/objetivo (GUILHARDI, 2002, apud MEYER, 2011).  

Logo, levando em consideração a importância do sentimento de autoestima, 

autoconfiança e bem estar no padrão, comportamental de cada indivíduo, e dos objetivos 

elencados na Lei Municipal Nº 4.120/2013, o Patronato realizou a primeira oficina da 

autoestima voltada ao público feminino do programa, o qual possuía como objetivo principal 

trabalhar aspectos da autoestima por meio de minicursos de cuidados pessoais, além do 

acompanhamento da psicóloga e assistente social em cada etapa da oficina, 

proporcionando para as participantes em cada momento reflexões sobre a importância que 

estas possuem, e que elas podem agir diferente, transformando sua realidade, e 

consequentemente alcançando seus objetivos pessoais.  

 

Procedimentos Adotados 
 

A Oficina da Autoestima I ocorreu entre os meses de maio a junho do ano de 2018, 

tendo como objetivo principal debater aspectos relacionados à autoestima da mulher, bem 

como o autocuidado e bem-estar. Teve como público alvo as mulheres assistidas do 

programa, com idade entre 30 e 50 anos. 

Inicialmente o contato ocorreu para dez (10) mulheres via ligação por telefone, e 

por mensagem via aplicativo de celular “WhatsApp”, pelo qual foi expressado os objetivos 

gerais da oficina. Posteriormente, as recém-formadas das áreas de psicologia e serviço 

social, realizaram visita domiciliar para cada interessada, explicando de maneira detalhada 

sobre os dias de minicursos, os horários, e como aconteceria o encerramento da oficina. 

Importante destacar que as dez mulheres aceitaram participar da Oficina, entretanto apenas 

seis destas participaram dos minicursos, e cinco, estiveram no encontro final. 
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Adotou-se como metodologia a realização dos minicursos em quatro grupos 

temáticos, sendo eles: Automaquiagem e moda, cuidados pessoais, cabelo, andamento e 

postura. Para que fosse possível a realização dos minicursos de maneira efetiva, contou-

se com a colaboração de profissionais especializados na área, em caráter voluntário, 

levando em consideração a especificidade do Programa Patronato.  

A finalização dos encontros ocorreu através de um evento de encerramento nas 

dependências da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, pelo qual as 

participantes tiveram a oportunidade de colocar em prática todo conhecimento e técnicas 

adquiridas durante as aulas ofertadas.  

 
Resultados 
 

Os eixos temáticos realizados ao decorrer da Oficina da Autoestima I, foram 

idealizados e planejados levando em consideração a possibilidade das participantes terem 

acesso ao conhecimento de determinadas ações e cuidados, para que posteriormente 

pudessem colocar em prática em sua rotina diária.  

Dessa forma, durante quatro encontros, as mulheres estiveram em contato com 

informações sobre cuidados com o cabelo, tratamento, cortes e pinturas, higiene pessoal, 

empoderamento, compra consciente, moda, automaquiagem, higienização da pele, 

utilização correta dos produtos de maquiagem, e aulas de andamento e postura, tendo 

oportunidade em cada encontro de sanar as duvidas sobre os cuidados consigo mesma.  

Como finalização desses encontros, e para que fosse possível as participantes 

colocarem em prática todo conhecimento adquirido, foi organizado um desfile, o qual as 

mesmas puderam convidar seus amigos e familiares para assisti-las e apoiarem nesse 

momento. O desfile não teve como objetivo final elencar apenas uma vencedora, com isso, 

foi entregue a cada participante, uma faixa de miss e um kit de maquiagem como premiação 

de sua dedicação e participação. Entretanto, através da escolha dos jurados, a participante 

que mais se destacou e mostrou colocar em prática o que aprendeu durante os minicursos, 

recebeu como premiação um dia de cuidado pessoal, que incluiu também, uma massagem, 

um book fotográfico, um look completo, além de cuidados com o cabelo e a realização de 

uma maquiagem.  
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O objetivo principal da oficina consistiu em mostrar para as participantes que 

mesmo elas possuindo uma rotina de trabalho exaustiva, que exige muito delas, ainda 

assim vale a pena cuidar de si e se valorizar. Acredita-se que esse objetivo foi alcançado, 

levando em consideração o relato das participantes sobre a oficina.  

A participante destaque da oficina relata: “Gostei do projeto porque sai da minha 

rotina de trabalho e casa, gostei porque vou voltar a me amar e me arrumar mais. Vou levar 

essa experiência para minha vida toda e para toda minha família” (Sic). Também as outras 

misses participantes relataram: “Eu gostei de tudo porque é aprendendo, vivendo e errando 

que vemos as coisas. Eu tive que errar para aprender coisas novas. O projeto foi muito 

bom, ótimo! Eu queria que tivesse mais” (Sic), “Achei que valeu muito a pena, descobri uma 

autoestima que não conhecia, percebi que não são todos que nos olham com olhos de 

julgamento” (Sic) e “Valeu a pena participar, sair de casa, aprender a se maquiar. Comprei 

até um pó no R$2,00, eu não sabia o que era isso. Faria de novo, pois ajudou esquecer dos 

problemas” (Sic). Por questões de sigilo, as participantes não serão identificadas.  

Logo, compreendendo a importância do efeito das ações realizadas na vida pessoal 

de cada participante, a equipe verificou a necessidade da continuidade da oficina nos 

próximos anos, garantindo ações voltadas para o público feminino do Programa, além de 

estar em concordância com os critérios da Lei Municipal. 

 
Considerações Finais 
 

Considerando que o Programa Patronato Municipal de Francisco Beltrão, tem como 

predominância o público masculino, compreende-se como de grande importância o fato da 

realização de uma oficina voltada exclusivamente para o público feminino. Esta foi à 

primeira ação da equipe de trabalho voltada para esse público, e será realizada 

anualmente.  

No acompanhamento das participantes no decorrer da Oficina, foi possível 

perceber através de outros relatos das participantes dirigidos as responsáveis, que as 

mudanças percebidas durante os minicursos não ficaram restritas apenas durante a aula, 

mas que foram expandidas e generalizadas para o ambiente externo, para suas famílias, 
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seus empregos, amigos, e principalmente, para um novo olhar repleto de novos significados 

sobre elas mesmas.   

Também, destaca-se que foi possível perceber maior proximidade entre Programa 

Patronato e assistidas, visto que uma das maiores dificuldades que o Patronato encontra 

ao propôr atividades, é a ausência dos assistidos. Entretanto, no decorrer dos minicursos 

foi ofertado as participantes a possibilidade em participar do Curso Preparatório para a 

prova do ENCEJJA, e, uma delas aceitou, o que comprova que, ações como essa são 

significativas, pois contribuem para participação efetiva dos assistidos. 

Além disso, como projeto de extensão, verifica-se a importância do papel da 

Universidade no âmbito da comunidade, oferecendo seus espaços para a efetivação de 

oficinas como essas, permitindo a participação da população. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: fbpatronato@gmail.com 
Telefone: (46) 3520-4870 
Facebook: https://www.facebook.com/patronato.franciscobeltrao.7 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR. 47752/2016 
 
Referências 
 
Lei 4.120/2013 – Patronato Municipal de Francisco Beltrão. Acesso em maio de 2019. 
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/LEI-4120_2013.pdf 
 
MEYER, D. S. T. A autoestima na perspectiva da Análise do Comportamento. Brasília, 
2011. Acesso em maio de 2019. https://ibac.com.br/wp-
content/uploads/2017/08/Monografia-Deise-Meyer.pdf 
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A EXPERIENCIA DA AUTO-GESTÃO DISCENTE EM UMA EQUIPE DE PROJETO E 

CONSTRUÇÃO DE VEICULOS ELÉTRICOS PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES  

DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 
Elídio de Carvalho Lobão51 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Fernando José Gaiotto52, Laercio Malacarne Junior53, Vitor Francisco Bassi 
de Franchi54, Leonardo Yuta Kimura55 

 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Desenvolvimento Tecnológico) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: gestão de projetos; veículos de competição; eficiência energética. 

 
Resumo 
 
O Grupo Cataratas de Eficiência Energética (GCEE) é constituído por docentes e discentes 
do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da Unioeste-Foz do Iguaçu, e tem por 
finalidade enriquecer a formação de seus integrantes por meio de atividades de projeto e 
construção de veículos para competições de eficiência energética. O modelo organizacional 
é baseado na auto-gestão pelos discentes integrantes do mesmo. A equipe já participou de 
diversas competições sendo a detentora do recorde latino-americano de eficiência enérgica 
na categoria motor a etanol (736 Km com um litro de combustível). 
 
Apresentação 
 
O Grupo Cataratas de Eficiência Energética foi fundado no ano de 2009, e a equipe já 
participou de diversas competições nacionais e internacionais, sendo a atual detentora do 
recorde latino-americano na categoria etanol (736 Km com um litro de etanol). Atualmente 
o grupo é composto por 03 docentes do CECE e 21 discentes dos cursos de engenharia 
elétrica e engenharia mecânica organizados em sub-grupos dentro da equipe para 
execução das diversas atividades que compõe o processo de projeto e construção dos dois 
protótipos (o veículo elétrico e o veículo a etanol). 
A gestão do grupo e o planejamento das atividades do mesmo é feita pelos próprios 
discentes sob supervisão e orientação dos docentes que participam do projeto – esta 
estratégia de operação permite aos estudantes enriquecerem sua formação não somente 
aprimorando seus conhecimentos técnicos de projeto e construção, mas também 
executando atividades não tão aprofundadas dentro do escopo dos cursos de engenharia, 

 
51 Doutor, Engenharia Elétrica, CECE, Foz do Iguaçu. eclobao@gmail.com.  
52 Doutor, Engenharia Elétrica, CECE, Foz do Iguaçu. eclobao@gmail.com 
53 Discente, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. junior.malacarne12@gmail.com. 
54 Discente, Engenharia Elétrica, CECE, Foz do Iguaçu. bassivitor@hotmail.com . 
55 Discente, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. yutakimura98@hotmail.com.  
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tais como: gestão de pessoas, planejamento e execução do projeto, relações com 
empresas parceiras e patrocinadores, tomada de preços e especificação de equipamentos 
para compras, marketing, etc. Uma faceta importante a ressaltar a respeito deste modo de 
funcionamento, é que o GCEE induz os seus integrantes a cooperarem entre si e trabalhar 
em equipe, desenvolvendo diversas das competências necessárias para a vida e para o 
mercado de trabalho. De acordo com a disponibilidade de tempo e com a vocação individual 
de cada um, qualquer integrante da equipe do GCEE pode participar de mais de um sub-
grupo dentro da equipe. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A Figura 1 abaixo mostra o diagrama organizacional do GCEE, explicitando as subdivisões 
e grupos de trabalho estabelecidos para execução das tarefas no processo de projeto e 
construção dos protótipos de veículos de competição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Diagrama organizacional do GCEE. 

 
O grupo de gerenciamento é integrado pelos docentes que participam do projeto, pelo 
capitão da equipe do GCEE, e pelos capitães das equipes de desenvolvimento dos 
protótipos de veículos elétrico e mecânico. Estes capitães são escolhidos pelos próprios 
integrantes do grupo, com mandato de um ano e geralmente são alunos das últimas séries 
de cada um dos cursos de engenharia, e já participam do grupo pelo menos dois ou três 
anos. Neste grupo de gerenciamento, são apresentadas as metas estratégicas, discutidas 
as alternativas, e tomadas as decisões. Este grupo, que reúne-se regularmente também 
tem também a função de acompanhar a execução das tarefas agendadas.  

GRUPO DE GERENCIAMENTO 

Capitão da equipe, capitães dos veículos 

elétrico e a etanol, docentes orientadores 

Equipe do veículo elétrico 

 - Projeto, tomada de decisões 

Equipe administrativa 

Compras, patrocinadores, 

parceiros, divulgação 

Equipe do veículo a etanol 

 - Projeto, tomada de decisões 

Desenvolvimento 

 - Grupos de estudo, pesquisa, 

projetos e simulações 

- Eletricidade: telemetria, injeção 

eletrônica, joulímetro, motor 

elétrico; 

- Mecânica: chassis; direção, 

Construção e operação 

- Atividades de oficinas e laboratórios, 

operação de maquinas-ferramenta. 

- Eletricidade: telemetria, injeção 

eletrônica, joulímetro, motor elétrico; 

- Mecânica: chassis; direção, 

transmissão e freio, motor a etanol. 



  

 

Pá
gi

n
a5

1
 

Uma vez estabelecidas estas premissas, as mesmas são repassadas para os sub-grupos 
do veículo elétrico e veiculo a etanol. Nesta etapa, são discutidos os parâmetros e 
necessidades para construção de cada um dos protótipos. São elaborados cronogramas 
de trabalho, estimativa de custos e estabelecidas tarefas e responsabilidades a cada um 
dos integrantes destas equipes, que então podem dar início ás fases de estudos, projetos 
e simulações das sub-partes dos protótipos em construção. As figuras 2 e 3 a seguir 
mostram algumas etapas das fases de projeto e simulação de alguns dos protótipos já 
construídos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Primeiros desenhos do projeto dos protótipos de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Simulações de desempenho do projeto dos protótipos de 2015. 

 
Concomitantemente a isto, o subgrupo da equipe administrativa, de posse de estimativas 
de orçamento, especificação de peças e equipamentos, e cronograma de trabalhos passa 
a trabalhar para prospectar potenciais parceiros e patrocinadores, realizar levantamento de 
preços e propor atividades de divulgação e de marketing para viabilizar a construção dos 
protótipos e a participação da equipe nas competições (a figura 4 a seguir mostra a 
construção de um dos protótipos de 2014 e a participação da equipe em competição 
realizada em 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Construção de um dos protótipos de 2014 e participação da equipe em 
competição em 2016. 

  

 

 

  



  

 

Pá
gi

n
a5

2
 

 
Cabe também á equipe administrativa fazer toda a gestão de documentos do GCEE, bem 
como a gestão do conhecimento, evitando que a cada final de ano, com a formatura de 
alguns de seus integrantes, muitas informações sejam perdidas devido ao desligamento 
dos mesmos. A equipe administrativa organiza e operacionaliza ainda o processo de 
recrutamento de novos integrantes da equipe, ao final do qual, de acordo com as atividades 
relacionadas ao planejamento do ano em questão, programa e gerencia a oferta de mini-
cursos e palestras de capacitação para os novos membros que ingressam anualmente no 
GCEE. 
 
Resultados 
 
Este modelo organizacional do GCEE, associado á permanência prolongada dos 
integrantes no grupo, além de enriquecer a formação profissional dos egressos, também 
permite que alguns temas sejam suficientemente maturados durante a passagem do 
estudante pela equipe de forma que acabam por tornarem-se temas de trabalhos de 
conclusão de curso, como mostra a Tabela 1 abaixo, e permite ainda a obtenção de bons 
resultados nas competições das quais a equipe participa, como mostram os últimos 
resultados obtidos (Tabela 2 abaixo).  
 
Tabela 1 – Trabalhos de conclusão de curso gerados a partir de temas do GCEE 

Titulo do Trabalho Ano 

Comparação de propriedades mecânicas em materiais compósitos 
laminados com diferentes núcleos por meio do método experimental. 

2014 

Otimização cinemática do sistema de esterçamento do veículo GCEE-
2015 baseado na geometria de Ackermann. 

2015 

Montagem de bancada para realização de testes de desempenho de 
mistura de combustível – Gasolina e hidrogênio. 

2015 

Análise da influência do arranjo geométrico no nódulo de elasticidade de 
materiais compósitos. 

2016 

Caracterização dos efeitos térmicos nos nódulos de elasticidade de um laminado 
compósito carbono-epóxi, utilizando a técnica de excitação por impulso. 

2016 

Modelagem computacional do motor BLDC considerando seu sistema de 
controle de velocidade 

2017 

Controlador neural de velocidade e análise de sensibilidade em motores 
Brushless. 

2018 

 
Tabela 2 – Resultados obtidos em competições pela equipe do GCEE 

Competição Ano Veiculo Colocação 

Shell Eco-marathon Americas 2012 Etanol 5o lugar 

Maratona Universitária de Eficiência Energética. 2012 Etanol 5o lugar 

Maratona Universitária de Eficiência Energética. 2012 Gasolina 13o lugar 

Maratona Universitária de Eficiência Energética. 2013 Elétrico 13o lugar 

Maratona Universitária de Eficiência Energética. 2014 Elétrico 11o lugar 

Shell Eco-marathon Brazil 2016 Elétrico 5o lugar 
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Considerações Finais 
 
De uma maneira geral, o engenheiro mecânico ou eletricista formado pelos cursos do 
Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE), da Unioeste campus de Foz do Iguaçu 
que participa do GCEE permanece na equipe por um período de 3 a 4 anos. Esta 
permanência permite que o mesmo muitas vezes, passe por mais de um subgrupo ao longo 
de sua formação, o que lhe possibilitará desenvolver uma visão sistêmica e multifacetada 
de todo o processo que envolve atividades de projeto, pesquisa e construção de um produto 
em ambiente industrial. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Orientador 
E-mail: eclobao@gmail.com 
 
Representante da equipe 
E-mail:  junior.malacarne12@gmail.com   
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
36264/2012. 
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A EXPERIÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DO PATRONATO PENITENCIÁRIO DE FOZ DO 

IGUAÇU NA RESSOCIALIZAÇÂO DO SUJEITO NO CONTEXTO PENAL BRASILEIRO 

 
Isadora Minotto Gomes Schwertner 56 - Coordenadora da Ação de Extensão. 

 
Orientadores57: Claudia Barbosa, Eloi Junior Danke, Joceli de Fatima Arruda Sousa, 

Natalia Carolina Narciso Redigolo.  
 

Profissionais58: Allesandra Ribeiro Melo, Amélia Ramirez, Claudia Alicia de Andrade 
Nagamine, Gisela Giombelli Decezere, Jessica Ferreira de Almeida, Leticia de Miranda 

Cristo, Marli das Dores dos Santos Casteli, Paulo Biesdorf Junior, Rafaella Cibelly Gomes 
Cogrossi. 

 
Estagiários59: Beatriz Pereira de Limares, Bruno Vitorassi Suppi, Caroline Santos Ferreira 

Reis, Christopher Santos Peralta, Daniel de Melo Aguiar, Eduardo Victor de Andrade 
Royer, Geisla Severo da Silva, Ingrid Dayling Baez Lopez, Kamylla de Almeida Soatos, 

Karine Eliane Bergamini, Raphael Maronezi Neres, Rita de Cássia Terres de Paula. 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 

Modalidade: Comunicação Oral 
 

Palavras-chave: Ressocialização1; Patronato Penitenciário2; Experiência 
Multidisciplinar3. 

 
Resumo 
 
O Patronato Penitenciário Municipal de Foz do Iguaçu é o primeiro Patronato do Brasil 
criado seguindo a diretriz da Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
objetivando a “municipalização do acompanhamento das penas e medidas em meio aberto” 
e tendo por finalidade “fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condicionalidades 
resultantes das Alternativas Penais” determinada pela Lei Municipal n°4.085/13 no âmbito 
territorial da Comarca de Foz do Iguaçu. Neste, as equipes que o compunha tem como 
intuito ir além da mera fiscalização, mas possibilitar uma articulação destes setores em prol 
da ressocialização do assistido, através da orientação, escuta especializada e dos devidos 

 
56 Doutora, Docente do Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, UNIOESTE, Campus de 
Foz do Iguaçu. Coordenadora da Ação de Extensão. isadoragomes@hotmail.com.  
57 Docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Foz do Iguaçu.. 
58 Profissionais formados em Direito, Psicologia, Serviço Social, Administração e Pedagogia. Remunerados 
através de convênio com SETI e Itaipu Binacional. 
59 Estagiários nas áreas de Administração, Direito, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Administração e 
Pedagogia. Bolsistas remunerados através de convênio com Secretaria de Estado da Segurança Pública, 
Itaipu Binacional. 
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encaminhamentos que possibilitam que este sujeito se insira da sociedade de maneira 
funcional. 
 
Apresentação 
 

O primeiro Patronato Penitenciário Municipalizado do Brasil foi criado pela Lei 

Municipal n°4.085/13 do Município de Foz do Iguaçu e implementado neste. O Patronato 

Penitenciário de Foz do Iguaçu é um Órgão de Execução Penal Municipalizado, foi criado 

em 6 de maio de 2013, dentro da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Família e Relações com a Comunidade tendo por base os Artigos 78 e 

79 da Lei n° 7.210 de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e da Lei nº 9.099 de 26 

de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais).  

Também é um projeto de Extensão pensado e desenvolvido pela Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, que articulada com o Município propiciou a implementação 

deste (SCHWERTNER, 2015) 

O objetivo principal do Patronato é “promover ações de inclusão social dos assistidos 

através do monitoramento, fiscalização e acompanhamento do cumprimento das penas 

alternativas”. Por penas alternativas entende-se toda e qualquer forma de cumprimento de 

pena ou medida alternativa em meio aberto (PARANÁ, 2013). A municipalização do 

acompanhamento das penas e medidas em meio aberto e tendo por finalidade segundo a 

Lei Municipal nº 4.085/13: 

 “fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condiciona lidades resultantes das 
Alternativas Penais, entendidas como toda e qualquer forma de cumprimento de 

pena ou outra medida alternativa em meio aberto, aliada à assistência integral, 
compreendendo as esferas jurídica, psicológica, social, pedagógica e cultural, com 

vistas à reintegração social e a consequente diminuição da reincidência criminal dos 
Assistidos”  

 

A idéia é ultrapassar a premissa da fiscalização de cumprimento de pena, que 

sabidamente é a atividade principal, mas também contribuir efetivamente para reduzir a 

reincidência criminal e conflitos sociais, assim como o enfrentamento das mais diversas 

variáveis junto ao público assistido, como, por exemplo, o uso de drogas e álcool, que está 

fortemente presente. Também objetivamos reforçar as ações de combate à impunidade e 

o enfrentamento das estruturas que alimentam a criminalidade, através da reinserção, 
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readequação da conduta social dos assistidos e a restauração da cidadania por meio de 

nosso atendimento multidisciplinar. 

A Equipe Multidisciplinar é composta pelos setores Jurídicos, pela Pedagogia, 

Serviço Social e Psicologia, estes atuam de acordo com sua esfera de conhecimento que 

atuando de maneira simultânea tem apresentado resultados satisfatórios. Por fim, conclui-

se que o Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu atua na consolidação e garantia dos 

direitos humanos, tem mostrado como resultado a diminuição da criminalidade e tem se 

tornado referência no atendimento humanizando aos assistidos na tríplice fronteira.  

 
Procedimentos Adotados 
 

O público compreendido como “Assistido” pelo Programa Patronato Penitenciário de 

Foz do Iguaçu contempla o egresso do sistema prisional em regime semi aberto e aberto 

e/ou, os submetidos a penas e medidas alternativas previstas no Art. 43 do Código Penal.  

O Patronato Penitenciário herdou do extinto programa Pro - Egresso deste município, 

uma demanda em cerca de 1.200 assistidos, atualizando-se até o momento mais 1.416 

novos atendimentos feitos. Vale ressaltar, que além, do público assistido em torno de 2.616 

pessoas soma-se também aos atendimentos os familiares deste assistido, encaminhada 

através da política de assistência social do Município de Foz do Iguaçu e demais parceiros. 

O Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu, atualmente atende 8.120 assistidos, 

constitui-se de uma sede e uma sub sede, a unidade de sub sede instalada dentro do Fórum 

Estadual é responsável pelo primeiro atendimento dos Juizados especial e Varas Criminais 

ao egresso do sistema prisional, a equipe é composta por profissionais e estagiários da 

área do direito, pedagogia e serviço social.  

Aos egressos encaminhados, é realizado o primeiro atendimento (triagem) pelos 

profissionais de Psicologia e Pedagogia de forma rotatória, que verifica as condições 

impostas pelas varas criminais, além de encaminhar às determinações de prestações de 

serviço à comunidade (PSC), este específico do setor de serviço social. 

A sede do Patronato é composta por outras áreas de atendimento, uma equipe 

multidisciplinar que compreende Assistentes Sociais, Psicólogos, Advogados, 
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Administradores e Pedagogos, na qual cada profissional observa a necessidade e 

demanda, realizando o devido encaminhamento.  

Os atendimentos e encaminhamentos são realizados em conjunto pela equipe 

multidisciplinar que atua no projeto (jurídica, pedagógica, serviço social e psicologia) com 

as instituições de ensino que ofertam cursos gratuitos e em especial a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) devido ao perfil dos assistidos. Em alguns casos específicos, os egressos 

são encaminhados para a substituição da pena através da frequência a outros projetos 

como o “Vozes da Liberdade” que visa substituir a prestação de serviço a comunidade por 

horas de atividades de cunho educativo. 

Há também os projetos de intervenção como o Basta que atende o autor da violência 

doméstica que em parceria com o Juízo do Juizado de Violência Doméstica da comarca de 

Foz do Iguaçu implementaram o Projeto Basta. Este em seu atual formato tem ocorrido por 

meio de palestras multidisciplinares desenvolvidas com os setores atuantes onde abordam 

temas referentes às suas respectivas áreas de conhecimento dentro da temática de 

violência doméstica.  

Ocorre também o SAIBA, que é um projeto de intervenção junto aos usuários de 

entorpecentes, pois em vez de pena restritiva de liberdade, a Lei 11.343 prevê os usuários 

penas alternativas como medidas socioeducativas aplicadas pelos Juizados Especiais 

Criminais (BRASIL, 2006).  

Ainda desenvolveu-se em parceria com o juizado da comarca de Foz do Iguaçu um 

projeto de intervenção nomeado Blitz, trata-se de um Projeto que objetiva atender aos 

egressos do sistema penitenciário que respondem por crimes de trânsito com o intuito de 

promover conscientização acerca da boa conduta neste, proporcionar ferramentas a fim de 

sensibilizar aos assistidos do projeto sobre a necessidade e a possibilidade de adoção de 

medidas preventivas, principalmente no tocante à mudança de atitude, discutir sobre o 

trânsito no Brasil, refletir sobre o delito cometido, receber orientação sobre direção 

defensiva e com isso contribuir para uma melhor segurança no trânsito. 

Desta maneira conclui-se que a possibilidade em acessar esses sujeitos, realizar a 

conscientização e proporcionar a responsabilização tem se mostrado relevante, visto que 
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os benefícios relatados pelos participantes refletem na diminuição dos comportamentos 

delituosos bem como reincidência. 

 
Resultados 
 

Todas as atividades previstas no plano de trabalho foram desenvolvidas a contento 

e de forma satisfatória. Os profissionais e bolsistas acadêmicos participaram de 

congressos, estudos, discussões de casos, reuniões de grupo e puderam viver uma 

interessante experiência na vida profissional e contribuir com efetiva mudança social 

promovida pela atuação do projeto. Foi prestado atendimento jurídico necessário na fase 

da execução penal em meio aberto, observando as obrigações resultantes das Alternativas 

Penais impostas pelo Poder Judiciário aos assistidos, e observando as diretrizes 

estabelecidas pelo Patronato Central do Estado; Foram realizados atos de promoção e 

defesa dos legítimos interesses dos assistidos verificando a legalidade, requerendo e 

acompanhando pedidos de indulto e de comutação, bem como realizar o acompanhamento 

de requerimentos e pedidos de unificação de pena, revisão criminal e interposição de 

recursos. 

 
Considerações Finais 
 

O projeto promoveu a defesa dos direitos e garantias dos beneficiários nos 

processos judiciais, garantindo a defesa dos direitos fundamentais, especialmente 

daqueles assistidos que cumprem penas por meios alternativos e em regime aberto. 

A equipe multidisciplinar atuou orientada pelo princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão e projetos que venham atender o “Sistema de Garantias dos 

Direitos” dos egressos e beneficiários, a quem se atribua a prática de crimes e atos ilícitos. 

Executados com equipes multidisciplinares, em parceria com outros entes públicos 

vinculados à justiça e à socialização, bem como ao retorno da vida em comunidade. Foram 

realizados cursos de capacitação (vozes da liberdade, leitura e remissão da pena) e 

combate às diversas formas de violência, com destaque para o combate à violência 

doméstica. 
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O projeto contribuiu com o desenvolvimento de programas e projetos de pesquisa, 

com desenvolvimento científico na respectiva área de atuação. Contribuiu para a efetivação 

de Políticas Públicas direcionadas para o estabelecimento de Redes Sociais de Proteção e 

Assistência Judiciária aos setores marginalizados da população, em especial àquelas 

minorias em situação de extrema vulnerabilidade social, bem como cumpriu com sua função 

de fiscalização do cumprimento das penas impostas, contribuindo com a redução da 

criminalidade. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 

Cláudia Barbosa - claudia.barbosa@unioeste.com 

Isadora Minotto Gomes Schwertner - isadoragomes@hotmail.com 

 
Referências 
 

BRASIL - LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Institui o Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do 

uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 

estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas; define crimes e dá outras providências. Brasília,  23  de  agosto  de  2006; 

185o da Independência e 118o da República 

 

PARANÁ, FOZ DO IGUAÇU, Lei Municipal n°4.085/13. Projeto para 

Implementação do patronato Penitenciário Municipal de Foz do Iguaçu, 2013. 

 

SCHWERTNER, Isadora Minotto Gomes. Projeto Estratégico da SETI – Fundo 

Paraná, Foz do Iguaçu: Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu, 2015 e 2016 

 

PARANÁ. Governo do Estado do Paraná. Secretaria de Estado da Justiça e 

Cidadania. Projetos de boas práticas Programa Pró-egresso dos patronatos 
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A INCLUSÃO DO ADULTO IDOSO NO UNIVERSO TECNOLÓGICO NO PROGRAMA 

UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE – UNATI NA UNIOESTE/CAMPUS DE 

TOLEDO – PARANÁ: CONSTRUINDO A INCLUSÃO DIGITAL DO IDOSO 

 
 

Roseli Odorizzi60 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Marcia Aparecida Lopes61, Franciele Luci Barreiro62,  

                                                                          Mylena Cristina de Assis Marcelo63, Letícia Milena 
Tomadon64 

  

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade & Tecnologia da Informação) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Idoso; Inclusão Tecnológica; Qualidade de vida. 

 

Resumo: O artigo trata da Inclusão Digital do idoso e tem como objetivo enfatizar os 
resultados alcançados no período 2000-2015 no Programa UNATI. O projeto “Inclusão 
Digital, Terceira Idade e Educação Permanente”, enquanto espaço efetivo de participação, 
de inclusão e inserção social de adultos e idosos tem como objetivo proporcionar ao aluno 
a apropriação da linguagem tecnológica e ações de inclusão social para o 
desenvolvimento/preservação da saúde mental evitando doenças degenerativas do cérebro 
como o mal de “Alzheimer” e o “Parkinson” e maior interação do idoso no ambiente familiar 
e social. 
 

Apresentação: De acordo com gerontologistas da Associação Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG), o limite para o ciclo da vida humana é de 110 a 120 anos e, com os 

avanços da área de saúde, cada vez mais é possível atingir esse limite. Dessa forma se faz 

necessário uma atenção especial para que essa trajetória seja obtida da melhor forma 

possível. Para Kachar (2003, p.19), “O perfil do idoso mudou muito nos últimos tempos (...) 

 
60Mestre em Serviço Social e Política Social, Docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 

CCSA/Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Coordenadora e Autora do Programa 
da Universidade Aberta à Terceira Idade na Instituição. E-mail: odorizzi2@yahoo.com; unati@unioeste.br  
61 Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: 

marcialopes@gmail.com 
62 Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: 

francieleluthor@gmail.com 
63 Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: 

mylena.assis@gmail.com  
64Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: 
leticia.tomadon@hotmail.com 
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mailto:unati@unioeste.br
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mailto:francieleluthor@gmail.com
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mailto:leticia.tomadon@hotmail.com
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cabe aos educadores a responsabilidade de pesquisar e criar espaços de ensino-

aprendizagem que promova a continuidade de idosos, após a aposentadoria, na dinâmica 

participativa da sociedade e atendam ao desejo do ser humano de aprender continuamente 

e projetar-se no vir a ser”.  

Observa-se, na prática interventiva que a geração de idosos de hoje tem revelado 

dificuldades em entender a nova linguagem e em lidar com os avanços tecnológicos até 

mesmo nas questões mais básicas como os eletrodomésticos, celulares, caixas eletrônicos 

instalados nos bancos.  

No entanto, a crescente proliferação das tecnologias e a progressiva dependência 

da sociedade culminando na transformação dos comportamentos trouxeram a necessidade 

de conhecimento e domínio por todos, inclusive pelas pessoas da terceira idade. Neste 

sentido, com a modernização da sociedade praticamente tudo foi informatizado. As pessoas 

adultas e idosas que não dominam essa tecnologia sentem-se excluídas por desconhecer 

essa linguagem que permeia todo o tipo de convívio social. 

 Trabalhando com os participantes na UNATI percebeu-se que eles estavam 

interessados em conhecer a linguagem digital, pois, embora convivessem com essa 

tecnologia cotidianamente, no ambiente familiar por meio dos filhos e netos, se sentem 

totalmente excluídos diante dos recursos dessa natureza que é tão trivial para a geração 

mais jovem. Assim, a Oficina de inclusão digital foi implantada no Programa considerando 

o que preceitua a Política Nacional do Idoso no tocante ao acesso do idoso ao mundo da 

cultura e do mundo tecnológico como meio de integração e participação na sociedade, 

estimulando, por meio do computador, ações Inter geracional e de maior integração no 

convívio familiar e social e, ainda, para que o computador seja um instrumento essencial 

para a promoção da saúde mental do idoso, por se tratar de um forte aliado contra o tédio 

e a estagnação, bem como um meio eficaz preventivo contra doenças degenerativas na 

terceira idade como o mal de “alzheimer” e de “parkinson”. 

O objetivo do projeto é proporcionar ao aluno adulto e idoso a apropriação da 

linguagem tecnológica, tornando o computador e demais equipamentos digitais um 

instrumento para a construção de outros conhecimentos, cultura e entretenimento, maior 

interação no seu ambiente familiar e social, além da promoção da saúde mental dos 
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participantes. 

Para além deste objetivo espera-se possibilitar aos participantes voluntários um 

espaço para a realização de atividades de ensino e pesquisa no espaço da extensão; 

possibilitar a convivência Inter geracional no espaço acadêmico, mediados pelo mundo 

digital, onde os jovens voluntários, no uso de suas habilidades, compartilhem seus 

conhecimentos em informática e demais equipamentos digitais aos adultos e idosos; 

propiciar por meio dessa nova linguagem uma maior interação social no convívio familiar; 

estimular a utilização do computador e de outros equipamentos digitais de seu interesse 

e de utilização no seu cotidiano; produção de metodologia e material didático pedagógico 

específico para o ensino de informática para a Terceira Idade; promover a capacitação 

de jovem/professor para o exercício de dar aulas para o público idoso, possibilitando o 

conhecimento de aspectos e particularidades do universo da terceira idade. 

 

Procedimentos Adotados: Desde o início, teve-se a preocupação pedagógica e didática 

na seleção e transmissão dos conteúdos programados para as aulas. Essa metodologia 

propicia uma melhor compreensão por parte dos alunos adultos e idosos, uma vez que 

promove uma forma de ensino personalizada onde os conteúdos são apresentados 

respeitando-se o tempo de assimilação e os interesses dos adultos e idosos participantes. 

Esses interesses são observados e identificados durante os momentos de conversa e 

socialização da equipe pedagógica que é composta de professor/orientador pedagógico e 

jovem/professor e monitor na oficina.  

Os conteúdos a serem ensinados são amplos e variados a partir do que é possível 

e viável de domínio da equipe pedagógica. A metodologia de ação se dá através da: a) 

construção da interação do jovem-professor com o adulto e idoso; b) Preparação e 

capacitação do jovem acadêmico e jovem-voluntário da comunidade. Esta estrutura 

modular-integrativa acontece em cinco etapas: integrando o grupo; possibilitando o contato 

com o universo dos idosos; planejando e preparando as aulas; construindo e elaborando o 

conteúdo mínimo para o módulo básico e para o avançado e; elaborando os relatórios das 

aulas; c) as aulas são personalizadas e devem respeitar o ritmo de aprendizagem e os 
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interesses do idoso em aprender as ferramentas de informática e os equipamentos digitais 

e; ações de educação e inclusão social do idoso incorporado ao projeto.  

 As aulas ocorrem semanalmente, com duração de uma hora e trinta minutos para 

cada turma do módulo básico e do módulo avançado. As aulas serão personalizadas e 

devem respeitar tanto o ritmo de aprendizagem quanto os interesses do idoso em aprender 

as ferramentas de informática e os equipamentos digitais. No entanto, alguns conteúdos 

são obrigatórios, já que são pré-requisitos básicos para o uso de ferramentas mais 

avançadas ou específicas que serão estabelecidos pela equipe pedagógica. 

Resultados: Os resultados apontam que o uso do computador e o manuseio de outros 

equipamentos digitais além de se tornar um instrumento para a construção de outros 

conhecimentos e de interação no ambiente social, familiar e comunitário, também têm se 

mostrado como instrumentos efetivos na preservação da saúde mental do Idoso. A prática 

interventiva e interativa com os idosos se percebe que apresentam muitas razões para 

aprender as novas tecnologias, porém, apresentam dificuldades de aprendizagem 

específicas, que podem ser superadas seguindo etapas gradativas de aprendizagem; 

auxílio na medida da necessidade de cada um, pois, todos trazem um grau diferenciado de 

aproximação à linguagem computacional e tecnológica e um ritmo próprio que precisa ser 

medido e considerado no processo de ensino aprendizagem; boa iluminação e frequentes 

exercícios e repetição para a assimilação de conteúdo. Neste sentido, as turmas têm que 

ser pequenas para possibilitar maior acompanhamento.  Pôde-se perceber que a 

representação do computador para a terceira idade está agrupada em dois temas centrais: 

atualização e desafio. O interesse pelo curso de informática revela as seguintes categorias: 

atualização - não se sentir excluído, trabalhar a mente, adquirir novos conhecimentos, 

realização pessoal, curiosidade, perder o bloqueio com a máquina, perder o medo do 

computador; desmistificação da máquina - meio de comunicação com filhos e parentes 

distantes, meio de informação e desafio – a oficina tornou-se subsídio para que o idoso 

utilize outros meios eletrônicos como a internet e o manuseio de cartões magnéticos. Já o 

interesse nos demais equipamentos digitais se dá, em sua maioria, para integrá-los mais 

na família e na comunidade, alterando seus laços de afetividade. 
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Considerações Finais: a construção de espaços dentro das Universidades destinados à 

pessoa adulta e da terceira idade, seguramente, comprova a contribuição delas para o 

desenvolvimento saudável da terceira idade. Além do mais, a pessoa adulta e da terceira 

idade possui a mesma capacidade de aprender a trabalhar com o computador como outros 

adultos mais jovens, o que a difere é que ela necessita de um período de tempo maior para 

aprender e fixar esses conhecimentos. “(...) o espaço da UNATI é um espaço de convívio 

e sociabilidade, de encontro de gerações, de quebra de isolamento e solidão dos alunos, 

proporcionando-lhes condições para derrubar mitos e preconceitos sociais relativos aos 

mais velhos, levando-os a contestar e rever muitos dos papéis que a sociedade procura 

lhes impor. No entanto, é também um espaço profícuo de integração e participação efetiva 

do idoso na sociedade” (ODORIZZI, 2003). A exemplo das demais ações desenvolvidas 

dentro do Programa UNATI, a Oficina de inclusão digital para a Terceira Idade, vem 

comprovar o compromisso que o Programa tem em criar mecanismos de inserção da 

pessoa adulta e idosa na Universidade, proporcionando a ela, a atualização e ampliação 

de seus conhecimentos, uma maior participação social e política, bem como a valorização 

de suas experiências/vivências do cotidiano. Esta atividade proposta, também demonstra 

a valorização do cidadão adulto/idoso no âmbito da comunidade universitária, onde se 

reconhece a sua importância e contribuição para a sociedade. Com as atividades realizadas 

nas aulas da Oficina de Informática para a Terceira idade da UNATI, os participantes 

adultos e idosos do Programa UNATI passam a conhecer e utilizar a linguagem da 

informática, como também aprender a criar textos e desenhos próprios a partir dos 

conhecimentos adquiridos. Com isso, também, os participantes passam a desenvolver e 

preservar a sua saúde mental e motora para que, dessa forma, com a sua inserção na área 

da informática, os alunos obtenham uma maior integração no convívio familiar e social, 

possibilitando assim o despertar para o valor da representação da tecnologia na sua vida. 

O fato é que, os adultos e idosos ainda têm muito a ensinar para a sociedade e se 

constituem, inegavelmente, nos dias de hoje, em um novo desafio para a educação. “O 

tempo do velho neste século deve ser reinventado. A longevidade humana é um novo 

desafio” (MEDEIROS, 2001, p. 9, in KACHAR, 2001). 
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Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; Fone: (045) 3379-7111 

Número de Correspondência Registrada (CR): 39289/2013 
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A MEMÓRIA EM IMAGENS - UMA LEITURA HISTORIOGRÁFICA  

A PARTIR DAS FOTOGRAFIAS DO ACERVO DO MIS 
 
 

Nilceu Jacob Deitos65 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Luciano Henrique Silveira Nunes66, Mariana Paulis67, Silvia Maria Soares do 

Prado68 Ana Caroline Cavaleiro Dutra69 
 

Área Temática: (Cultura) 
Linha de Extensão: (Patrimônio cultural, histórico e natural) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: memória; imagem; história. 

 

 
"A Memória em Imagens - Uma Leitura Historiográfica a partir das Fotografias do Acervo 
do MIS" é o tema de uma atividade que busca valorizar o acervo do Museu de Imagem e 
Som de Cascavel, que se configura como um dos mais importantes espaços de memória 
do município. O projeto tem como principal objetivo possibilitar a construção de leituras e 
interpretações históricas a partir da riqueza que o acervo fotográfico possui. A partir do 
trabalho de levantamento temático do acervo, já desenvolvido em outros projetos de 
extensão envolvendo acadêmicos de História e historiadores, esta investigação está 
produzindo um conhecimento historiográfico por meio de imagens que registram situações, 
temporalidades e contextos que expressam aspectos do passado de Cascavel e região. A 
temática definida para esta comunicação contempla imagens do espaço urbano de 
Cascavel, produzidas entre as décadas de 1950 e 1970. Ao olhar as imagens, esta 
atividade se propõe a construir uma narrativa onde as impressões, as representações e o 
cruzamento de informações de dados históricos relacionados a elas permitem contar como 
foi parte do passado urbano da cidade de Cascavel. O texto, ao se reportar às imagens e 
a uma outra temporalidade, não diz o que foi o passado mas possibilita pensar e dizer do 
passado o que possivelmente ele foi a partir do que as imagens permitem dizer. Esta 
concepção parte da leitura de Roger Chartier, ao pensar a história enquanto representação. 
O caráter extensionista consiste em socializar aspectos da memória histórica de Cascavel 
com alunos da rede pública ou privada, por meio da realização de oficinas buscando a 
reflexão da construção histórica local e regional que acontecerá nos meses finais da 
execução deste projeto. 
Ao considerar a memória, faz-se necessário pontuar de maneira conceitual este termo que, 
diante de uma vasta literatura, nos permite registrar esta compreensão como sendo 

 
65Doutor em História, CCHS, Unioeste/Campus Toledo. E-mail: njdeitos@bol.com.br  
66Graduado em História, Unipar e acadêmico de Pedagogia, Unioeste/Campus Cascavel,  E-mail: 

lucnun_lhsn@hotmail.com. 
67Acadêmica de História, Uninter. E-mail: maripaulis2017@gmail.com. 
68Graduada em História e pós graduanda em Letras, Unioeste/Campus Cascavel. E-mail: 
silviaprado14@gmail.com. 
69Acadêmica de História, Uninter, EAD. Carol.cavaleiro12@gmail.com. 
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concebida como um fenômeno complexo, como refere-se Barros70, ao referenciar 
Chanageux, sendo que a memória não envolve apenas a ordenação de vestígios, como 
também a releitura de vestígios. A memória dá-se de maneira ativa e dinâmica, envolvendo 
diversos aspectos e sendo compreendida como um processo ativo, dinâmico, complexo, 
interativo. Ao lançar um olhar para a cidade de Cascavel por meio de fotografias que 
apresentam aspectos do espaço urbano, a reflexão conduz a pensar e registrar as 
impressões que as imagens permitem registrar sobre a construção da cidade. Ao verificar 
parte do acervo do Museu de Imagem e Som referente às imagens da cidade, a escolha de 
algumas fotografias serviram como provocação de leitura e de comentários por parte da 
equipe do projeto de extensão, buscando expressar por meio de texto, o que a memória 
histórica das imagens remetem. As fotografias retratam espaços que outrora 
caracterizavam-se como praças e locais de um fluxo expressivo de pessoas, ou locais de 
tráfego de veículos, que modelaram a parte central da cidade. Das imagens que incorporam 
este texto, todas estão localizadas na Avenida Brasil, que é a principal avenida da cidade. 
Ao trabalhar com fotografias, estas são entendidas como documentos históricos, embora é 
pertinente observar que aquilo que está impresso na fotografia não representa 
necessariamente a realidade pura e simples do passado. Partindo da reflexão do filósofo 
francês Philipe Dubois, ao considerar que a imagem fotográfica envolve um exercício de 
interpretação da própria imagem, a fotografia é tomada, conforme a crítica do autor, como 
vestígio de um real. A historiadora Ana Maria Mauad observa que a recepção da fotografia 
e sua compreensão pressupõem uma certa aprendizagem. A fotografia é considerada como 
testemunho: atesta a existência de uma realidade. Como corolário deste momento de 
inscrição do mundo na superfície sensível, seguem-se as convenções e opções culturais 
historicamente realizadas. A concepção documental das fotografias para o 
desenvolvimento deste trabalho parte do pressuposto de que os documentos fotográficos 
foram produzidos num contexto específico, com intencionalidades próprias de quem os 
construiu. Por essa razão, as fotografias não expressam o real, mas indícios do que a 
realidade histórica possivelmente tenha sido. 
Leituras de imagens urbanas de Cascavel 
A primeira imagem é bastante emblemática e reporta ao marco zero da cidade, que é a 
praça Getúlio Vargas, localizada na Avenida Brasil, próxima a outra praça que é a praça do 
Imigrante, que há época não existia. Outra referência do marco zero é a proximidade da 
Igreja Santo Antônio, hoje localizada nas confluências das avenidas Brasil e Tancredo 
Neves, sendo que o templo antigo é possível visualizá-lo na imagem.  

 
70BARROS, J. D’A. História e memória – uma relação na confluência entre tempo e espaço. Mouseion, vol. 3, n.5, Jan-

Jul/2009.p. 41. 
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Avenida Brasil, construção da Praça Getúlio Vargas, Igreja Santo Antônio construída em madeira com duas 
torres.  O Marco Zero foi inaugurado em 4 de dezembro de 1966. 

 
O olhar da imagem permite a percepção que “ao redor do marco zero tem algumas 
construções, como casas, comércio e a primeira igreja, a cidade estava em 
desenvolvimento e crescimento, o marco zero servia como ponto de referência para as 
estradas municipais.  Essa foto é na década de 1960 o chão era de terra batida, não tinha 
asfalto e as construções de madeira. O desmatamento já era significativo”71. 
Outra percepção da imagem reporta ao olhar “as estradas de chão, os postes tortos da rede 
elétrica precária, a igreja em evidência, o cercado de madeira e a pouca vegetação evocam 
um sentimento de região desértica. Me faz lembrar as paisagens das obras do velho oeste 
estadunidense que já são emblemáticas na cultura pop. O velho oeste paranaense sem 
dúvida renderia um bom filme western”72.  
Ao contextualizar a foto do marco zero, outra leitura reporta-se ao “obelisco da praça Getúlio 
Vargas. O imponente cimento pontiagudo já estabelecido denota a demarcação territorial, 
o embrião do antigo Patrimônio Velho, conhecido como ponto estratégico da antiga avenida 
Foz do Iguaçu, atualmente avenida Tancredo Neves.  
No período de 1966 o marco zero pode simbolizar a marca da urbanização inaugurado pela 
administração pública. O ponto escolhido para a praça seria para configurar um espaço de 
lazer e memorial do embrião de Cascavel. O cercado denota que as terras estão em posse 
de proprietários, o que leva a percepção de suposta contradição do que seria um espaço 
supostamente público ou ainda sendo de propriedade privada.  A Igrejinha remete a 
dimensão da religiosidade católica junto aos moradores do pequeno vilarejo.  
Os traçados das ruas ainda perduram a terra vermelha, mas denota o progresso por meio 
de caminhões, e a madeira.  O marco zero, obelisco localizado no Patrimônio Velho 
simboliza o início da cidade, também pode ser marcado a quilometragem de Cascavel a 
Foz do Iguaçu. As inúmeras serrarias e madeireiras estão presentes nesse contexto. 

 
71Observações feitas por Mariana Paulis. 
72Observações feitas por Luciano Henrique Silveira Nunes. 
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Próximo ao local, mais aos fundos, ficava a pista de aviação para pequenos aviões que 
pousavam na primitiva avenida Brasil, também chamada de estrada estratégica, BR 35”73. 
A segunda imagem selecionada para este artigo remete ao espaço central da cidade de 
Cascavel, local onde hoje se localiza a Catedral Nossa Senhora Aparecida na avenida 
Brasil. Na imagem é possível perceber o traçado desta avenida e na construção, em 
primeiro plano, da imagem à esquerda a antiga igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.  

 
Vista aérea da cidade de Cascavel, Igreja Nossa Senhora Aparecida a esquerda, terraplanagem no terreno 

onde está construída atualmente a Catedral Nossa Senhora Aparecida. Ano 1974. 

 
Uma percepção registrada é que o espaço apresenta “muitos caminhões, que reporta a 
uma rota de intenso tráfego de mercadorias. Mostra uma estrada que se assemelha à BR 
e a área ‘industrial’ de Cascavel, dando a primeira impressão em ser afastada da região 
residencial”74. 
Outra leitura remete “ao olhar para a imagem como marca de um tempo onde é possível 
imaginar a década de 1970, evocada por memórias expressas por ‘pioneiros’ da cidade por 
meio de diversos depoimentos e explicações. Nessa fotografia também se destaca a 
dimensão da religiosidade expressa na presença do templo, pois parece ser recorrente a 
construção de igrejas no processo de edificação de cidades, onde os então moradores as 
constroem com o fito de organizar e expressar as suas religiosidades. As igrejas 
representadas estão bem no centro de Cascavel, pontos estratégicos no processo de 
crescimento da cidade. A direita observa-se a Igreja Presbiteriana ainda que pequena, 
também mostra a sua importância e significado como templo evangélico, localizada onde 
hoje funciona a Biblioteca Pública Sandálio dos Santos.  Nesse aspecto dos espaços 
sagrados, seria, mais tarde, edificada a atual Igreja Nossa Senhora Aparecida, na sua 
terceira construção, tendo a sua frente a denominada praça João XXIII. Tal igreja que 
atualmente é um ícone representativo do catolicismo, passaria a ser considerada ponto 

 
73Observações feitas por Silvia Maria Soares do Prado. 
74Observações feitas por Luciano Henrique Silveira Nunes. 
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turístico da cidade na belíssima arquitetura de Gustavo Gama Monteiro. Ainda percebe-se 
o desenvolvimento e desmatamento dos terrenos, e caminhões percorrendo a avenida 
Brasil”75. 
A terceira fotografia, cuja imagem original é colorida, mostra uma dimensão do urbanismo 
de Cascavel, onde na avenida Brasil registra-se uma arquitetura moderna dos anos de 
1970, com uma área comercial bastante movimentada para a época. 

 
Patrimônio novo localizado na Avenida Brasil, com prédios baixos 

 
A leitura da imagem reporta ao olhar “das construções que não são mais de madeira, e sim 
de alvenaria, agora existem mais prédios que árvores.  Cascavel cresceu e se desenvolveu 
muito rápido, em pouco tempo as construções de madeira davam lugar para as de 
alvenaria, as casas davam lugares aos prédios e as árvores davam lugares às ruas e aos 
estabelecimentos de comércio e registrava-se a afluência de pessoas para a cidade, onde 
encontravam oportunidades de crescimento profissional.Com a chegada dessas pessoas, 
a cidade intensificava o processo de crescimento e desenvolvimento econômico76”. 
Outro olhar registra a percepção de “ruas largas, poucos carros, muitos Volkswagen Fusca 
com tons pastéis. Essa imagem lembra a era da Jovem Guarda. É quase como que se 
conseguisse ouvir músicas de Roberto Carlos tocadas nas rádios dos fusquinhas. A 
avenida comercial indica uma região central da cidade, mesmo assim há prédios baixos e 
baixo movimento, passando um ar de cidade pacata do interior que encontra-se 
relativamente imune da ‘loucura’ dos anos 60/70, que estava presente principalmente nos 
grandes centros urbanos”77.  
A foto expressa a cidade de Cascavel na década de 1970, e permite olhar para “uma cidade 
pacata, embora saibam que não foi, os conflitos gerados pela disputa da posse de terra 
foram intensos.  O movimento e o destaque do fluxo dos veículos, entre eles os fuscas e 

 
75Observações feitas por Silvia Maria Soares do Prado. 
76Observações feitas por Mariana Paulis. 
77Observações feitas por Luciano Henrique Silveira Nunes. 
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jipes, na avenida Brasil, localizada no centro da cidade, mostra o que se denominava 
Patrimônio Novo. É possível entender as transformações e metamorfose da avenida Brasil, 
com três pistas, sendo o canteiro central de pedras irregulares, com a presença de ciclistas 
e pedestres que caminham em harmonia com o tráfego. A arquitetura, ainda que tímida, já 
começa a tomar conta do patrimônio novo, no centro de Cascavel. Percebe-se a Loja 
Colombelli, num dos primeiros prédios verticais. A iluminação pública já tem aspecto de 
cidade iluminada. Percebem-se ainda alguns caminhões nesse trajeto sempre levando a 
madeira e a riqueza da cidade. Destaque para os veículos como os fuscas dos anos finais 
da década de 1960, Jipes, um dos carros mais importantes da época, pois tinham tração 
nas 4 rodas para andar pelas ruas e estradas lamacentas. Já a Rural Willys era considerada 
um automóvel para a família. A imagem expressa um tom de urbanismo com população 
crescente”78. 
A quarta imagem escolhida faz referência a uma obra que não existe mais, o Cine Delfim. 
Espaço cultural que poderia servir ainda hoje para atividades afins. 
  

 

Cine Delfim, localizado na Avenida Brasil com rua Sete Setembro, terceiro cinema. Construído em 07 de 

fevereiro de 1968 (desativado em 1996). Demolido em março de 2019. 

 
Um dos olhares remete a observação “do antigo Cine Delfim, construído na arquitetura 
moderna predominante da década de 1960. Grandes paredes de concreto e janelas 
contínuas cheias de repartições, tudo ‘como manda o figurino’ da escola carioca de 
arquitetura. O letreiro na vertical destoa do resto da construção, dando um clima mais ‘retrô’ 
para o cinema. Devia ser um ponto muito frequentado em uma época que o acesso a filmes 
não era tão facilitado”79.  
Outro olhar caracteriza a imagem como ponto de referência geográfica, uma vez que “essa 
foto remete a um local que tive como referência para o deslocamento até a Rua 7 de 
Setembro. Considerado um prédio moderno, que abrigou o terceiro e primoroso cinema de 
Cascavel, ficou na memória de milhares de cascavelenses quanto à diversão, lazer e 
amizade. Sua majestade foi a ruínas para novo empreendimento. Jamais imaginei que um 

 
78Observações feitas por Silvia Maria Soares do Prado. 
79Observações feitas por Luciano Henrique Silveira Nunes. 
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local como esse fosse derrubado, mas se faz necessárias leis de preservação para que 
efetivamente se tombe o patrimônio e garanta a sua integridade. O que fica é o sentimento 
de vazio, e apagamento do patrimônio cultural da cidade. Resta-nos ficar com as poucas 
fotografias do Museu da Imagem e do Som”80. 
As imagens remetem às leituras e interpretações que, ao evocar memórias, permitem dizer 
não o que foi o passado, mas construir representações que possibilitem a aproximação 
possível ao que o passado foi. Esse exercício, enquanto atividade de pesquisa e, num 
segundo momento, atividade de socialização com estudantes do ensino fundamental, 
busca provocar leituras históricas a partir das imagens, sendo leituras possíveis de tempos 
que não existem mais. 

 
80Observações feitas por Silvia Maria Soares do Prado. 
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Área Temática: Educação 
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Palavras-chave: Hotelaria; Treinamento; Padaria Social. 
 
Resumo 
 
Este projeto ocorreu com treinamentos aplicados pelos acadêmicos para a comunidade no 
intuito de realçar o conhecimento dos participantes. O objetivo é de divulgar as atividades 
que foram realizadas na Padaria Social no ano de 2018, uma união de dois projetos, da 
Unioeste - Projeto Hotelaria em Ação e da ONG Aldeias Infantis - Panificadora Pão da 
Terra, se desenvolveu com aulas práticas e teóricas na sede da Unioeste/Foz. Relatamos 
assim as mudanças que observamos nas famílias participantes.  
 

Apresentação 
 
A Padaria Social é uma parceria da Unioeste Foz com a ONG Aldeias Infantis SOS Brasil, 
começou a funcionar em 2017, formou quatro turmas enquanto esteve no projeto Hotelaria 
em Ação. As aulas teóricas são ministradas pelos acadêmicos do curso de Hotelaria 
supervisionados por um professor e, as aulas práticas são ministradas por uma técnica de 
panificação da ONG Aldeias Infantis SOS Brasil, monitoradas pelos acadêmicos do projeto 
de extensão Hotelaria em Ação, são realizadas no laboratório de alimentos e bebidas do 
curso de Hotelaria da Unioeste, que possui uma infraestrutura adequada. Apresentaremos 
as atividades dos dois projetos para a compreensão da Padaria Social. 
 
Projeto Hotelaria em Ação 
 
Na Unioeste a Padaria Social é desenvolvida dentro do projeto Hotelaria em Ação, que vem 
a ser uma ação extensionista do curso de Hotelaria, onde os acadêmicos levam para a 
sociedade o conhecimento que adquirem em sala de aula. 
O projeto “Hotelaria em Ação” visa a melhoria e aprimoramento da mão-de-obra da 
comunidade de Foz do Iguaçu, trazendo um enriquecimento de conhecimento aos 

 
81  Coordenadora do projeto, Professora Mestre do curso de Turismo e de Hotelaria, CCSA, campus de 
Foz do Iguaçu. E-mail: aurelindal@yahoo.com.br.  
82  Professora Mestre do curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
lrmartins23@hotmail.com. 
83  Acadêmica, Curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
cristinashiota2@gmail.com. 
84  Acadêmica, Curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: xiquinha1959@gmail.com. 
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participantes do curso e proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida, como, ainda, 
melhores chances no mercado de trabalho. É realizado através de cursos ministrados pelos 
acadêmicos do curso de hotelaria, ocorre inicialmente, um treinamento dos jovens 
profissionais que estão na universidade, estes recebem capacitação e treinamento para a 
atividade de repassar o conhecimento sendo sempre acompanhados por um docente ao 
ministrar as aulas. Neste projeto qualificam os participantes (comunidade) a terem noções 
de conhecimento das disciplinas básicas de cursos da UNIOESTE, como segurança 
alimentar, empreendedorismo, preparo de alimentos, organização do mise-in-place das 
tarefas e serviços, conhecimento de equipamentos, planejamento e organização de 
cardápios, responsabilidades no trabalho, bem como demais assuntos necessários. 
 
Panificadora Pão da Terra 
 
Na ONG Aldeias Infantis SOS Brasil a Padaria Social se desenvolve dentro do projeto 
Panificadora Pão da Terra que objetiva criar um ambiente-escola para a produção de 
produtos de panificação e confeitaria para serem comercializados a baixo custo na 
comunidade. 
 
Vem no intuito de formar mão de obra para trabalhar nas confeitarias dos hotéis, assim 
como fornecer confeitos para o café da manhã que é servido nos hotéis. O projeto tem a 
finalidade assistencial e não comercial, sua base está relacionada a reduzir a carência das 
famílias na região Norte do município, região em que se encontra a Unioeste, a ideia é 
produzir um pão que possa ser vendido as famílias que estão cadastradas pelo projeto a 
um preço abaixo do custo, contando assim com a doação de insumos como: trigo, ovos, 
óleo, fermento e etc., atualmente com patrocínio dos governos municipal e estadual. 
 
Desenvolvimento da Padaria Social 
 
As alunas são pessoas da comunidade do bairro Cidade Nova e região Norte da cidade de 
Foz do Iguaçu, interessadas em aprender técnicas de panificação, que além de conhecer 
a profissão e contribuir com a comunidade, possam também gerar renda para suas famílias. 
A escolha do bairro foi pela boa aderência que houve por parte da comunidade em outros 
projetos já desenvolvidos pela UNIOESTE e pela ONG e, ainda, da proximidade com a 
universidade, facilitando o acesso das participantes.  
 
No ano de 2018 chegou a passar pelo projeto 50 mulheres, dessas 34 participaram de uma 
pesquisa inicial para identificação do interesse na participação da Padaria Social. 
Constatamos que 43 mulheres chegaram na finalização do curso em dezembro de 2018, 
sendo apenas 17 delas formandas, pois no decorrer das aulas durante o ano, verificou-se 
uma grande evasão, os acadêmicos e professores se empenharam na conscientização das 
participantes em manter a frequência nas atividades do projeto, onde se resgatou várias 
mulheres para terminarem o curso de panificação, mas nem todas tiveram o aproveitamento 
necessário para a formação no curso. 
O contato com as famílias da região mostrou que há vontade de muitas famílias de deixarem 
a situação de dependência dos órgãos públicos para suas necessidades e trabalharem para 
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terem autonomia financeira. Mesmo assim, encontra-se certa resistência em começar a 
própria atividade empreendedora, no início do projeto cerca de metade das participantes 
não havia trabalhado com alimentos, sendo que menos de 10% delas tinham alguma noção 
em panificação. 
 
Atualmente os pães feitos em cada aula estão sendo comercializados dentro do próprio 
Campus da Unioeste com valores abaixo do mercado por serem produzidos por alunas, as 
vendas oscilam bastante dependendo do dia do mês. A venda é aberta para toda 
comunidade, inclusive as pessoas participantes do projeto que também podem levar para 
casa, para consumo próprio.  A renda obtida com a venda dos produtos está sendo revertida 
em itens que não são obtidos por doação, como os perecíveis leites, ovos, recheios entre 
outros. 
 
Os produtos feitos na panificadora estão avançando em qualidade ao ponto de a pretensão 
ainda ser de competir com fornecedores existentes no campo hoteleiro. Mas isso 
dependerá do avanço do projeto e captação de recursos para adquirir mais equipamentos 
e veículo próprio. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto foi desenvolvido através de estudos (pesquisa) acadêmicas com os professores 
para a elaboração das apostilas de 2018, os acadêmicos participam da produção e venda 
dos produtos de panificação e confeitaria, bem como, nas aulas teóricas de ensino-
aprendizagem e discussões das normas de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos; 
Técnicas de Limpeza de Equipamentos e Espaços da produção; Cuidados na Aquisição de 
Alimentos; Empreendedorismo. Neste curso realizado pelos discentes, são repassados os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, bem como especificamente os pesquisados 
para a atividade. As atividades são ministradas em sala de aula, na cozinha e na padaria 
do curso de Hotelaria da Unioeste, com projeção de slides (multimídia), são aulas 
expositivas, onde o acadêmico leva aos participantes além do conhecimento, debates do 
quadro atual do mercado de trabalho, por muitas vezes é trazido para a sala produtos e 
equipamentos como ilustração para as atividades de aula. No momento a ONG Aldeias 
Infantis SOS Brasil está mantendo uma padeira técnica como ministrantes das aulas 
práticas, com a monitorias das acadêmicas do projeto de extensão Hotelaria em Ação. 
 
Resultados 
 
Até a presente data o “Projeto de Extensão Hotelaria em Ação” vem alcançando seu 
objetivo geral que é profissionalizar a comunidade carente de Foz do Iguaçu para 
exercerem atividades no mercado de trabalho, oferecendo oportunidade para ingressarem 
e se manterem no trabalho escolhido.  
 
Tabela 1 – Caracterização participantes 2018 

DADOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

Participantes 50 100% 
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Mulheres 50 100% 

Mulheres com filhos 47 94% 

Alfabetizadas 25 50% 

Desempregadas 29 58% 

Respondentes da Pesquisa 34 68% 

Mulheres que já trabalharam com alimentos 21 42% 

Mulheres que trabalharam com panificação 04 8% 
Fonte: Dados de questionário de participação no Projeto Padaria Social 2018. 

 
Observa-se com a caracterização apresentada que o projeto tem um forte vínculo social, 
houve uma relutância por parte das mulheres em responder os questionários por não 
compreenderem para que seria usado os dados; a maioria das participantes eram mães de 
muitos filhos; só metade delas eram alfabetizadas; boa parte não estavam trabalhando e, 
as que trabalhavam era de forma autônoma; boa parte das mulheres no projeto não tinham 
noção que seus conhecimentos em preparar alimentos em suas casas era trabalhar com 
alimentos; ao serem perguntadas se trabalharam com panificação, apenas 4 se 
manifestaram positivamente. 
 
O Projeto Hotelaria em Ação está capacitando os membros da comunidade não só para 
trabalhar no emprego doméstico (administradora da casa, babá, acompanhante de idosos 
etc.), bem como no setor de hospedagem (camareira) e, agora no mercado de auxiliares 
de panificação e confeitaria. A padaria Social vem proporcionando o conhecimento 
necessário para empregos no comércio, em residências e em hotéis da cidade, a fim de 
que as alunas coloquem em prática o que aprendem em sala de aula. 
 
Dentre as motivações das participantes para a realização do curso, se apresentam 
conforme tabela a seguir: 
 
Tabela 2 – Motivação das participantes em fazer curso de panificação 

MOTIVAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Indicados por entidades públicas 6 12% 

Através de convites 6 12% 

Para ganhar conhecimento 27 54% 

Oportunidade de melhorar 6 12% 

Por necessidade 3 6% 

Gostar de cozinhar 2 4% 
Fonte: Dados de questionário de participação no Projeto Padaria Social 2018. 

 
Observa-se o interesse das mulheres em ganhar conhecimento para poder ter ganhos 
financeiros. O que demonstra o espaço que a universidade tem na comunidade para 
desenvolver a aprendizagem de seus acadêmicos. 
 
Na etapa do ano de 2018, estivemos com quatro turmas de aprendizes, participaram no 
projeto cerca de 50 mulheres, algumas tiveram que parar por motivos diversos o que flutuou 
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o número de participantes durante o ano, chegando cerca de 38 mulheres na finalização do 
curso, mas apenas 17 formandas em dezembro. Conforme tabela a seguir. 
 
Tabela 3 – Caracterização das participantes que terminaram o curso 

DADOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

Participantes que encerraram o curso 34 68% 

Participantes formadas 17 34% 

Participantes que fazem produção de pães fora 
do projeto 

11 22% 

Fonte: Dados de questionário de participação no Projeto Padaria Social 2018. 
 

Considerando que as mulheres quando iniciaram no projeto não chegavam a 10% com 
conhecimentos em panificação e no final do curso já temos 22% delas produzindo pães fora 
da universidade para próprio sustento, reconhecemos o sucesso do projeto, que ainda pode 
vir a ter melhores índices no futuro. 
 
Posterior a formatura foi realizada uma enquete sobre o que as participantes consideraram 
que aprenderam durante o curso de panificação, segue tabela com as respostas: 
 
Tabela 4 – Aprendizado informado pelas participantes 

APRENDIZADO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Profissão de padaria 13 38% 

Socializar 11 32% 

Aumentar a autoestima 4 12% 

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos 2 6% 

Mexer nas máquinas de panificação 2 6% 

Empreender 2 6% 
Fonte: Dados de questionário de participação no Projeto Padaria Social 2018. 

 
Conforme a tabela, nota-se um pequeno índice de 38% das participantes que se 
consideraram com conhecimento da profissão de padaria, o que dá abertura a continuar 
com o projeto. Parte das participantes identificaram melhoria na socialização entre elas e 
os clientes na universidade, perdendo o medo da atividade comercial com clientes, outras 
indicaram que tiveram mais autoestima ao verem a valorização que receberam aos pães 
produzidos, tivemos ainda participantes que viram importância nas Boas Práticas da 
Manipulação de Alimentos (conhecimento que todas reconheceram estarem recebendo 
pela primeira vez durante o curso e, que consideraram muito importante para a vida), na 
manipulação de maquinário de panificação e no empreendedorismo. 
 
Vemos que ainda há muito a melhorar na passagem de conhecimento para a população 
que participa do projeto, mas é gratificante ver o conhecimento adquirido por elas. 
 
 
Considerações Finais 
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Com as atividades do projeto entende-se que vem atingindo as perspectivas sociais, tanto 
em relação as famílias das participantes, quanto com os acadêmicos que ministraram as 
aulas, tendo neste trabalho exposto as atividades realizadas na Padaria Social dentro do 
Projeto Hotelaria em Ação, identificando que apesar de haver muitas pessoas em situação 
de vulnerabilidade e precisando participar de projetos de extensão, identificamos ainda uma 
falta de autoestima, pois ocorre uma grande evasão, onde das 50 mulheres que passaram 
pela Padaria Social, apenas 68% chegaram no final do curso que tinha um ano de duração 
e, destas, apenas 17 delas com índices presenciais para certificação de aprovação.  O que 
entendemos da necessidade de manter a periodicidade do projeto, trazendo a possibilidade 
de realização em mais de uma oportunidade. 
 
O treinamento feito pelos acadêmicos é realizado nas normativas da RDC 218, sobre as 
Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, pois para trabalhar com qualquer empresa 
que realize atividades alimentares é necessário esse conhecimento. E, dentro da hotelaria, 
profissionais em cargos de chefia além de terem o conhecimento são levados a treinar seus 
colaboradores, e nesse projeto os acadêmicos aprendem essa atividade na prática, 
fortalecendo seus aprendizados ao se inserirem no mercado de trabalho. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Projeto Hotelaria em Ação 
E-mail de contato: lrmartins23@yahoo.com.br, cursohotelariaunioeste@gmail.com 
Telefones: (45) 3576-8140 e (45) 3028-6923. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto nº 48046/2016 
 
 
 

  



 

 

A PRIMEIRA INFÂNCIA E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

 
Luiz César Teixeira dos Santos85 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Caroline Machado Cortelini Conceição86; Mariane Bertonceli87;  
Roseli de Fátima Rech Pilonetto88; Carolina Aparecida Lima Peres de Oliveira89; 

 Jaqueline Sockenski Thomé90 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de professores 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: formação de professores; educação infantil; primeira infância. 

 
 
Resumo 
 
Este texto se refere ao projeto de formação continuada de professoras da Educação Infantil 
da região sudoeste do Paraná que tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento 
profissional das participantes, proporcionando a reflexão sobre as práticas pedagógicas e 
institucionais de cuidado e educação da criança pequena. Nos anos de 2018 e 2019 
desenvolvemos ações de formação nos municípios de Chopinzinho e Planalto/PR. 
 
Apresentação 
 
A interação entre o ensino superior e a educação básica tem sido reconhecida como um 
elemento importante para a qualificação tanto da formação de professores, quanto para as 
práticas educacionais desenvolvidas nas escolas. A extensão universitária desempenha o 
importante papel de promover a aproximação e o trabalho colaborativo entre universidade 
e comunidade. A partir das trajetórias de pesquisa de alguns professores do curso de 
Pedagogia da Unioeste, campus de Francisco Beltrão, os quais são membros do Grupo de 
Pesquisa, Educação, Crianças e Infâncias - GPECI, das demandas de formação continuada 
de professores do município sede da Unioeste e da região sudoeste do Paraná, do 
envolvimento com o projeto Universidade da Criança91 , propomos a ação extensionista de 

 
85 Doutor em Educação e licenciado em Educação Física, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 
Francisco Beltrão. E-mail: luizcts@gmail.com  
86 Doutora em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 
Francisco Beltrão. E-mail: cmcortelini@yahoo.com.br   
87 Mestre em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 
Francisco Beltrão. E-mail: marianebertonceli@gmail.com  
88 Doutora em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 
Francisco Beltrão. E-mail: roselipilonetto@hotmail.com  
89 Graduada em Pedagogia, CCH, Francisco Beltrão. E-mail: nina.ap.lima@gmail.com  
90 Graduanda em Pedagogia, CCH, Francisco Beltrão/PR. E-mail: jaquesockenski@gmail.com  
91 Projeto elaborado pela Deputada Federal Leandre Dal Ponte, no ano de 2017, baseia-se na Lei nº 

13.257/2016 Marco Legal da Primeira Infância que coloca a primeira infância com absoluta prioridade para o 
estabelecimento de políticas, planos, programas e serviços que atendam às especificidades dessa faixa etária 
visando garantir seu desenvolvimento integral. O projeto tem base intersetorial contando com a participação 

mailto:luizcts@gmail.com
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formação continuada de professores dos Centros Municipais de Educação Infantil e seus 
gestores dos municípios de Chopinzinho e Planalto/PR. O projeto, aqui apresentado, é 
estruturado com base na formação continuada de professores realizada no município de 
Francisco Beltrão/PR com o projeto  de extensão “A primeira infância em foco: Práticas 
pedagógicas e institucionais de cuidado e educação da criança”.   
A formação continuada é direito inerente à profissão docente, com garantias legais e um 
elemento basilar para construção da autonomia docente e consolidação da identidade 
profissional. Trata-se de um momento importante para o professor repensar a práxis 
pedagógica, rever conhecimentos, planejar ações, atualizar-se à luz de um referencial 
teórico, bem como compartilhar conhecimentos e experiências. Assim, pensamos na 
formação de professores numa perspectiva de processo, compreendendo esses 
profissionais como sujeitos e atores sociais que constroem sua profissionalização nas 
interações com seus pares, seja na prática pedagógica em sala de aula com as crianças, 
na troca de experiências com colegas, ou nas relações interpessoais dentro e fora do 
contexto escolar (PACHANE, 2006). 
Trata-se de um processo organizado e sistematizado de desenvolvimento da profissão, um 
momento de estudo e reflexão sobre a educação infantil com objetivo de qualificar o 
trabalho docente e a prática educativa. É possível unir forças das diferentes instâncias 
responsáveis e corresponsáveis pela formação continuada como universidade, secretarias 
de educação, escolas e professores para pensar esse processo complexo e dinâmico de 
profissionalização docente (PIMENTA, 1994). O desenvolvimento da profissão docente 
acontece através da articulação de saberes específicos deste campo profissional, saberes 
constituídos na práxis educativa, mobilizando conhecimentos da formação inicial e 
formação continuada na articulação com os saberes da experiência (TARDIF, 2014). A 
formação continuada, no intuito de contribuir com o desenvolvimento profissional, deve 
atender às necessidades específicas da área de atuação. 
Nesse sentido, o Marco Legal da primeira infância – Lei Federal n. 13.257/2016 – é uma 
referência importante para se pensar a formação de professores dos CMEIs, uma vez que 
considera a primeira infância com absoluta prioridade para o estabelecimento de políticas, 
planos, programas e serviços que atendam às especificidades dessa faixa etária visando 
garantir seu desenvolvimento integral. 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades do projeto foram desenvolvidas a partir de quatro eixos formativos: Formação 
de professores e identidade profissional; Indissociabilidade entre cuidado e educação; 
Infância e a criança produtora de cultura; O Brincar como direito da criança. Esses eixos 
foram trabalhados em encontros de formação que objetivaram estabelecer um contexto de 
reflexão colaborativa, realizando a função de núcleos irradiadores para o debate com os 

 
de Clubes de Serviço, Universidades, Ministério Público, Juízes de Direito, Secretarias Municipal de Educação 

e Saúde, Organizações não Governamentais, Núcleo Regional da Educação, Profissionais Liberais, 
Legislativo Municipal e Empresários que desenvolvem ações na constituição da “cultura do cuidado” para a 

primeira infância. No município de Francisco Beltrão, o projeto é coordenado pelo Núcleo de Estudos e Defesa 
dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ, que atua em colaboração neste projeto de extensão, 
orientando os participantes do projeto sobre os direitos e deveres das crianças 
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pares, com responsáveis pelas crianças nos CMEIs, com os gestores municipais, bem 
como na análise do próprio trabalho como professoras de crianças pequenas. A formação, 
aqui entendida de forma mais ampliada, tem continuidade através das atividades de leitura 
de referenciais teóricos, reflexão sobre a constituição profissional e a prática pedagógica 
sistematizadas em memoriais de formação. Os memoriais de formação potencializam um 
processo de formação e autoformação envolvendo a reflexão sobre a constituição 
profissional e as práticas pedagógicas (SOUZA, 2003, p. 19-20). 
Por meio dessa composição metodológica, estabelecemos um processo reflexivo 
qualificado sobre as especificidades da docência de maneira a oportunizar a troca de 
experiências e apropriação de conhecimentos com vistas a contribuir com o 
desenvolvimento profissional dos sujeitos envolvidos no projeto. 
 
Resultados 
 
Foram realizados quatro encontros no município Chopinzinho e três encontros no município 
de Planalto, entre 2018 e 2019, envolvendo professoras, coordenações pedagógicas e 
direções. Em ambos os locais as discussões versaram sobre os eixos temáticos 
mencionados anteriormente, numa perspectiva teórico-prática estabelecendo relações 
entre os temas abordados com as experiências docentes, as práticas institucionais, 
condições de trabalho, a partir das especificidades de cada um dos contextos em que o 
projeto está presente.  
Nos encontros com as professoras realizamos abordagem teórica sobre os eixos, 
subsidiadas por referenciais indicados previamente para leitura. O trabalho incluiu 
sistematização coletiva das compreensões e sínteses reflexivas que se constituíram em 
possibilidades de diálogo para as mesmas apontarem dificuldades, desafios e avanços no 
âmbito da educação infantil do município. Esses elementos subsidiaram a produção de 
memoriais de formação, com o intuito de possibilitar às professoras a reflexão sobre sua 
prática. 
Foram trabalhados os seguintes temas: 

• Observação e registro e os memoriais de formação; 
• Profissionalidade docente; 
• Educação e cuidado na educação infantil; 
• Crianças, infâncias e a prática pedagógica;   
• A criança e o brincar; 
• Compreensões de currículo para a Educação Infantil. 

O trabalho teve continuidade com as coordenadoras pedagógicas e diretoras das 
instituições. Nestes encontros foram apresentadas e discutidas as sínteses produzidas 
pelas professoras tendo em vista promover o debate e elaborar estratégias de abordagem 
e enfrentamento aos desafios apresentados pela rede. Junto a este trabalho orientamos a 
elaboração de planos de ação por instituição. 
A seguir apresentamos na forma da Figura 1 (Planalto) e do Quadro 1 (Chopinzinho) as 
sínteses das dificuldades, desafios e avanços apontados pelas professoras dos municípios 
que mobilizaram intenso processo reflexivo envolvendo professoras, coordenadoras 
pedagógicas, diretoras e equipe das Secretarias Municipais de Educação. 
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No município de Planalto dentre as dificuldades apresentadas pelas professoras destaca-
se a adaptação das crianças à professora; o desafio apontado foi a relação pais e 
professores e família e escola. Como avanços indicam três principais elementos: o 
reconhecimento como professores; a valorização da classe e enquadramento na lei; e 
material pedagógico e estrutura física das instituições adaptada às crianças. 
 

  

  
Imagem 1: dificuldades, desafios e avanços na educação infantil – Planalto/PR 

 
Em Chopinzinho, os maiores destaques (conforme Quadro 1) no que concerne às 
dificuldades  e desafios enfrentados pela rede municipal de educação infantil diz respeito à 
desvalorização por parte da família e do poder público, além da rotatividade de professores. 
Os avanços pontuados se referem à melhorias na carreira e condições de trabalho. 
 

 

Turma 

 

Dificuldades Desafios Dificuldades 
e Desafios 

Avanços
 
 Avanços 

Dificuldades/ 
Desafios/Avanços 

Maternal I 
(berçário) 

  Espaço Físico 
Valorização 
Profissional 

Alimentação 
Brincar 

 
 

Maternal II Desvalorização 
da família e 
poder público 

Aspectos culturais 
e comportamentais 
de cada criança. 

 Melhorias, 
conquistas no 
âmbito 
salarial, de 

 



  

 

Pá
gi

n
a8

3
 

Encontrar 
estratégias para 

melhor conduzir o 
trabalho na sala e 
com a família. 

 formação e 
físico. 

Rotatividade de 

professores. 

 

Falta de 
comprometimento 
de alguns pais e 

profissionais. 

 

Maternal III   Realidade das 
famílias 

Participação 
das famílias 

na escola 

 

Jardim I 
(grupo 1) 

Participação da 
família 

Falta de 
recursos 

Prática 
Diversidades 

 
 

Orientação 
familiar 

 

Jardim l 
(grupo 2) 

  Lidar com a 
falta de limite 

Visão com 
maior cuidado 

para a 
educação 
infantil 

 

Rotatividade 
de alunos e 
professores 

Número de 
alunos 

Jardim II 
(grupo 1) 

    Número de alunos 
Currículo 
inadequado 
Aprofundamento 
teoria e prática 
(olhar) 

Jardim II 
(grupo2) 

  Limite 
Despertar 
interesse 

Apoio da 
família 

Conhecer os 
alunos 

 

Turma 
Conhecimentos
/ experiências 

Gestão Estrutura física Compreender o 
que precisa ser 
trabalhado 

 Obrigatoriedad
e de 4 anos 

 

Respeitar o 
número de 
alunos 

  Assistencialismo  

Alfabetizar na 
Educação 
Infantil 

Aprimorar a 
formação/ troca de 
experiência 

 Equipe 
pedagógica 

 

Quadro 1: dificuldades, desafios e avanços na educação infantil – Chopinzinho/PR 
 
Os dados mostram que os municípios apresentam alguns desafios em comum, dentre os 
quais destacamos a necessidade de avanço em relação às condições de trabalho e carreira 
profissional e especialmente no reconhecimento, pela comunidade, da função da educação 
infantil e do trabalho docente. Em contrapartida, os municípios apresentam avanços em 
relação à ampliação da oferta de vagas, estrutura física das instituições e contratação de 
profissionais. 
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Considerações Finais 
 
A parceria estabelecida entre Unioeste e secretarias municipais de educação vem 
contribuindo para qualificar os processos formativos na educação básica e na educação 
superior; bem como com o desenvolvimento profissional dos sujeitos envolvidos, a partir de 
estratégias formativas que articulam a teoria e a prática na formação de professores. 
Ademais, um aspecto relevante destacado pelas professoras na avaliação do processo de 
desenvolvimento deste projeto de formação continuada, refere-se à oportunidade de tempo 
e espaço para refletirem sobre sua identidade profissional e condições de trabalho. 
Elementos estes que consideramos fundamentais para qualificação da educação infantil. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone: 46 35204860; E-mail: luizcts@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 54779/2018 
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 A RELAÇÃO ENTRE A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, MERENDA ESCOLAR E 

DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

 
Ana Paula Vieira92 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Camila Saviski93 
 

Área Temática: Ciências Sociais Aplicadas 
Linha de Extensão: Saúde/Meio Ambiente 

Modalidade: (Comunicação Oral/Oficina/Minicurso) 
Palavras-chave: Alimentação Saudável; Qualidade de vida; Segurança Alimentar. 

 
Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar os resultados das atividades realizadas 
no projeto de extensão “Alimentação Saudável: Aproveitando os alimentos de modo 
integral”, focando na merenda escolar do município de Francisco Beltrão – PR, por isso, 
esse estudo visa apresentar os resultados da pesquisa de campo realizada no período de 
2018 em Centros de Educação Infantil e Escolas municipais de Francisco Beltrão. Trata-se 
de um estudo descritivo com delineamento transversal realizado no período de setembro 
de 2018 a janeiro de 2019 em escolas e Centros municipais de Educação Infantil de 
Francisco Beltrão, localizado na Região Sudoeste do Paraná. Os resultados da pesquisa 
mostram que existem sobras de alimentos nas instituições e que há condições de serem 
reaproveitadas para contribuir na alimentação escolar, apenas é necessário que ocorra 
incentivo, seja mostrando alternativas aceitáveis para público e acessíveis de serem 
preparadas conforme a estrutura das instituições. Dessa forma, essa pesquisa contribui no 
direcionamento da atividade do projeto de extensão, na qual será ofertado um curso de 3 
horas para as merendeiras, com a realização de receitas que visam o reaproveitamento 
dos alimentos bem como um manual de boas práticas.  
 
Apresentação 

O objetivo geral do projeto de extensão “Alimentação Saudável: Aproveitando os 
alimentos de modo integral” é proporcionar técnicas de aproveitamento integral e 
reaproveitamento de alimentos para alimentação saudável. Neste caso, esse trabalho tem 
como objetivo apresentar os resultados das atividades realizadas no ano de 2018/2019, foi 
elencando três objetivos específicos pautados no projeto geral para serem difundidos nesse 
período, os quais foram contribuir com a redução do desperdício de alimentos; estimular o 
interesse a adotar práticas alimentares alternativas e criativas a partir do consumo 
consciente e resgatar técnicas e preparações de custo baixo, com apoio a valores culturais, 
sociais e sensoriais focando na merenda escolar do município de Francisco Beltrão – PR, 
por isso, esse estudo visa apresentar os resultados da pesquisa de campo realizada no 

 
92 PhD em Ciências de Alimentos, Curso de Nutrição da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, centro 

de Ciências da Saúde, campus de Francisco Beltrão. 
93 Discente do Curso de Nutrição da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, centro de Ciências da 
Saúde, campus de Francisco Beltrão. 
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período 2018/2019 em Centros de Educação Infantil e Escolas municipais de Francisco 
Beltrão.  

Entre as finalidades dos projetos de extensão, uma delas a ser destacada é 
aproximação com as diversas realidades externas do âmbito da universidade, com a 
oportunidade de praticar cidadania, ações conjuntas e garantir direitos a sociedade.  

O desperdício de alimentos tratado como tema principal do projeto, é gerado 
principalmente pelo desconhecimento dos princípios nutritivos do alimento, como 
consequência ocorre o mau aproveitamento no qual partes nutritivas e comestíveis dos 
alimentos são jogadas fora ocasionando o desperdício de toneladas de recursos 
alimentares. Isso pode ser considerado um sério problema a ser resolvido na produção e 
distribuição de alimentos nos estabelecimentos em que são preparadas refeições.  

A busca por detectar locais geradores de sobras de alimentos, ocorreu 
primariamente porque é um tema pouco debatido a nível nacional, bem como os locais mais 
visados são as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), sendo os primeiros focos os 
restaurantes, na sequência as escolas como produtoras de refeições. Ao desenvolver 
meios ou mecanismos que possam auxiliar as atividades das responsáveis em preparar a 
merenda em escolas ou Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), foca-se no cuidar 
das crianças, cujo desenvolvimento físico e intelectual depende de uma boa alimentação.  

O reaproveitamento de alimentos tende resgatar o cuidado com alimentação, a 
cultura do não desperdício, além de valorizar receitas da culinária regional, propiciando a 
educação ambiental e alimentar no tocante ao aproveitamento máximo de materiais e o 
resgate da alimentação saudável. O aproveitamento integral de alimentos precisa ser feito 
por meio de técnicas culinárias adequadas, que contribuam para poder nutritivo das 
refeições, respeitando os princípios da alimentação saudável. 
 
Procedimentos Adotados 

Trata-se de um estudo descritivo com delineamento transversal realizado no período 
de setembro de 2018 a janeiro de 2019 em escolas e Centros municipais de Educação 
Infantil de Francisco Beltrão, localizado na Região Sudoeste do Paraná. O estudo é de 
caráter exploratório para conhecer as interfaces que permeiam o meio das instituições de 
ensino, sobre alimentação saudável. Dentre 32 escolas e Centros municipais de Educação 
Infantil do perímetro urbano de Francisco Beltrão –PR, foram entrevistadas as responsáveis 
em preparar a Merenda Escolar numa amostra de 93,75% das instituições. Foram aplicados 
nos locais de trabalho questionários com perguntas estruturadas e descritivas. Após isso, 
os dados e informações foram tabulados, para que os resultados fossem utilizados na 
pesquisa de preparações acessíveis a serem realizadas no ambiente escolar. Em 
sequência serão testadas e adaptadas as preparações e será construído um instrumento 
de apoio, uma apostila bem como um manual de boas práticas, como forma de auxílio as 
atividades para as responsáveis por preparar a merenda. A intenção é que incentive a 
alimentação saudável e evite o desperdício de alimentos. 
 

 
 
Resultados 
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Um estudo que avalia o desperdício e possíveis dificuldades no preparo dos 
alimentos, primeiro tenta identificar os problemas prioritários para intervenção, para assim 
criar um manual técnico para subsidiar os profissionais a promover práticas alimentares 
saudáveis.  

No Quadro 1 percebe-se que na rotina alimentar das crianças em tempo integral 
serve-se quatro refeições (56,66%), sendo: desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar, para 
aquelas crianças que frequentavam as unidades em apenas um turno (43,33%) serve-se 
duas refeições/dia: desjejum e almoço (manhã) ou lanche e jantar (tarde). A alteração no 
cardápio justificada pela falta de ingredientes apontada em 36,66% das instituições durante 
o preparo das refeições está atrelada a vários motivos, como: entregas irregulares de 
determinados itens alimentícios, excesso de quantidades de alimentos em estoque que 
precisam ser consumidos no prazo de validade, falta de variedade, dificuldades financeiras 
ocasionais prejudicando a presença mais variada de alimentos, entre outros.  
 
Quadro 1: Informações referentes ao cardápio diário da Escola e CMEI de Francisco Beltrão/PR 

Quantas refeições são preparadas nesse 

estabelecimento? 
2 4 ou mais 

43,33% 56,66% 
As merendeiras seguem o cardápio proposto? Sim As vezes mudo por falta de 

ingredientes 

63,33% 36,66% 
São propostos legumes e frutas nas refeições? Sim Não 

100% 0% 
São usados alimentos industrializados e enlatados? Sim Não 

20% 80% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018/2019. 
 

Os resultados também demonstram (Quadro 1) que as instituições possuem um 
cardápio variado, favorecido pela proposta de inserir frutas e legumes no cardápio, uma 
aquisição facilitada pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), que facilitam de alimentos in natura com origem da 
agricultura familiar local. Isso evita que sejam utilizados alimentos enlatados como foi a 
resposta de 20% dos entrevistados.  

Além disso, foi possível observar que quando ocorrem sobras de frutas e verduras 
para 80% das escolas entrevistadas a quantidade dessa sobra é considerada normal, nem 
maior nem menor quando comparada aos outros alimentos. Isso mostra que a 
aceitabilidade de frutas e verduras é grande. Todas as escolas alegaram analisar 
corretamente os alimentos no pré-preparo, aplicando um cálculo que mede a quantidade 
de alimento por aluno, isso é feito por um profissional de nutrição e repassado para o 
profissional responsável pela merenda escolar cumpri-lo na prática para que o desperdício 
não seja muito grande, 100% alegou que a quantidade de comida preparada habitualmente 
é suficiente, nem exagerada nem insuficiente.  

Apenas 5 escolas das 30 entrevistadas relataram que falta algum utensílio ou 
material para o armazenamento de alimentos na cozinha. No entanto, as 30 escolas 
alegaram que armazenam as sobras em lugares específicos.  
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Em relação as sobras, podemos observar (Quadro 2) que (53,33%) das escolas 
levam a sobra suja (aquela que fica no prato) para os animais e (46,66%) jogam fora. Já 
para a sobra limpa (aquela que não foi para o prato dos alunos e ficou na panela), percebe 
que a maior parte (46,66%) congela esse alimento e utiliza em outro dia. Também há quem 
guarde sob refrigeração e utilize em outro dia (30%) e em menor quantidade (16,66%) 
aproveitam no dia. As escolas que não aproveitam, (6,66%) doam esses alimentos para os 
funcionários.   
 
Quadro 2: Informações sobre a sobra da merenda em Escolas e CMEI’s em Francisco Beltrão/PR 

O que é feito com a sobra suja? 
Animais Joga fora 
53,33% 46,66% 

O que é feito com a sobra limpa? 
Congeladas Guardadas sob 

refrigeração 
46,66% 30% 

Em média, quantos sacos de lixo são possíveis encher com as 

sobras de um dia? 

1 2 

56,66% 43,33% 

Existe cartazes/frases que sensibilizem a respeito do desperdício 
no estabelecimento escolar? 

Sim Não 

30% 70% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018/2019. 

 
Podemos perceber que a quantidade de sobra é pequena, devido a quantidade de 

sacos de lixo que se pode encher com o resto dos alimentos, (56,66%) das escolas 
alegaram que utilizam apenas um saco de lixo com o que vai fora. Dessa forma, fica claro 
que quando há sobra limpa, realmente é reaproveitado.  

Foi analisado também o que é feito com talos, cascas de vegetais, sementes e 
sobras de alimentos, 10 escolas alegaram que aproveitam, 13 fazem sucos e bolos e 7 
tortas e sopas. Além disso, constatou-se na pesquisa em ordem decrescente os alimentos 
que as merendeiras sentem maior dificuldade para preparar ou encontrar formas de preparo 
diferenciado: fígado, casca de banana, talos e cascas, feijão, batata e mingau. 
 Por fim, verificou-se que os alimentos que possuem menor aceitabilidade por parte 
dos alunos em ordem decrescente são: feijão, carne, salada, legumes. Isso ao longo da 
pesquisa, nos mostra mais uma vez que os alunos das escolas estão bem adeptos a 
saladas e legumes. Dessa forma, eles possuem uma alimentação equilibrada. O fato do 
feijão e carne estarem tendo menor aceitabilidade nos mostra que pode ocorrer falta de 
variação na hora do preparo do alimento.  
 Todas as merendeiras se mostraram interessadas no encontro para aprender 
receitas que estimulem a alimentação saudável e o reaproveitamento dos alimentos. Bem 
como receitas que mostrem formas variadas de preparar um alimento que possui menor 
aceitabilidade.   

Uma das formas de chamar a atenção para problemas e conscientizar a população, 
neste caso se tratando de crianças, seria o uso de meios visuais. Sendo uma alternativa o 
uso de cartazes e frases conscientizadoras sobre o problema. Neste caso (Quadro 2), 30% 
apenas das instituições utilizam essa ferramenta e 70% não faz uso desse mecanismo para 
evitar o desperdício.  
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Considerações Finais 

Dessa forma, é possível analisar que as merendeiras precisam de um estímulo 
quanto a variedade no preparo de alguns alimentos, para que exista a maior aceitabilidade 
dos alunos e também seria interessante as escolas se tornarem adeptas de frases ou 
cartazes que mostrem visualmente o motivo pelo qual precisamos falar sobre o desperdício 
de alimentos. Além disso, podemos observar que os alimentos com maior dificuldade de 
preparo para as merendeiras (feijão, fígado) são alimentos que estão na lista de menor 
aceitabilidade dos alunos (carnes, feijão) como consequência de uma falta de variedade no 
preparo temos a rejeição do alimento. A compreensão desses resultados irá contribuir no 
direcionamento das atividades do projeto de extensão que se aproxima da realidade local 
e vem atender uma necessidade das escolas, ou seja, terá como intenção incentivar o não 
desperdício e apresentar formas variadas no preparo dos alimentos para que as 
merendeiras possam incrementar a preparação no dia-a-dia fazendo com que os alunos se 
alimentem de forma saudável, diversificada e gostem de todos os alimentos.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
E-mail para contato: camilasaviski1@gmail.com 
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Resumo  

 

A Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – 
SEIPAS, criada e regulamentada no período de 2006/2007, é um espaço acadêmico e de 
capacitação intercultural da Unioeste, Campus de Toledo, CCSA e Curso de Serviço Social. 
Tem por objetivo difundir estudos, pesquisas e informações dos princípios da 
sustentabilidade e desdobramentos no desenvolvimento de políticas ambientais e da 
indissociabilidade – ensino, pesquisa e extensão. Na estruturação física, pedagógica e 
administrativa da SEIPAS prevê-se a formação de uma equipe constituída de docentes, 
discentes da graduação e pós-graduação da Unioeste e colaboradores externos, de áreas 

 
94 Docente. Dra.do Curso de Serviço Social da Unioeste/Toledo; vinculada a Programas de Pós-Graduação 
Unioeste. Coordenadora do Programa SEIPAS e Projetos vinculados. Tutora do PET Serviço 

Social/Unioeste/Toledo. Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Ambientais e Sustentabilidade - 
GEPPAS. 
95 Docentes Dr. do Curso de Ciências Econômicas e Ms. do Curso de Serviço Social, CCSA, Unioeste/Toledo.  
96 Acadêmicas e Acadêmicos do Curso de Graduação em Serviço Social/Unioeste/Toledo, Bolsistas do PET 
Serviço Social; extensionistas(os) de Projetos vinculados ao Programa SEIPAS PROEX;  
97 Acadêmica(o) doutoranda(o) de Programas de Pós-Graduação/PPGDRS/Campus de Marechal Cândido 
Rondon.  
98 Colaboradores e lideranças escolares e indígenas.     
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interdisciplinares de conhecimentos e saberes, que executam as ações formativas e de 
defesa da garantia dos direitos humanos, no programa e respectivos projetos e ações 
vinculadas, em âmbito regional.      
 

Apresentação 

 

1.A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ou simplesmente Unioeste, é uma 
instituição pública brasileira de ensino superior mantida pelo Governo do Estado do Paraná 
com sede em Cascavel. Possui campi em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, 
Marechal Cândido Rondon e Toledo. Tem como marco de fundação a data de 31 de 
dezembro de 1987, Desde então vem executando e consolidando a extensão universitária 
destinada à difusão de conhecimentos filosóficos, artísticos, literários, científicos e de 
reconhecimento de saberes interculturais em benefício do aperfeiçoamento individual e 
coletivo, com dimensões fundamentadas no reconhecimento dos direitos humanos. Nessa 
perspectiva, compromissada com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão reafirma a extensão universitária como processo acadêmico. Depois de 
históricos e políticos embates, em 2018, tem-se aprovada a Resolução que estabelece as 
Diretrizes para as Políticas de Extensão da Educação Superior Brasileira e regulamenta o 
disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - 
PNE 2014-2024 e prevê, dentre outros aspectos, a inclusão da Extensão nos currículos e 
projetos pedagógicos dos cursos de graduação. (BRASIL, 2018). E nessa direção 
apresenta-se o contexto de institucionalização do programa de extensão em execução em 
questão. As ações socioambientais e formação em educação ambiental organizadas pela 
SEIPAS e regulamentadas a partir de 2006/2007, são realizadas por meio de projetos e 
atividades planejadas, e por iniciativas  plurais demandadas. Objetivam promover 
encontros, diálogos, pesquisas e estudos de saberes ambientais, formação e informação 
socioambiental, por meio de processos educativos/formativos pautados por vertentes 
teóricas e metodológicas críticas e emancipatórias da educação preconizada no ensino 
superior. E que contemplem os princípios e valores de documentos planetários para um 
futuro sustentável: a Declaração dos Direitos Humanos de 1948; da Declaração de Direitos 
Humanos Emergentes, de 2007, da Agenda 21 Global e Brasileira; a Carta da Terra, o 
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis; a Política Nacional do Meio 
Ambiente; a Política Nacional de Educação Ambiental; Resoluções de Diretrizes 
Curriculares de Educação em Direitos Humanos e Educação Ambiental, da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável (ONU), do Plano Nacional da Juventude e Meio 
Ambiente; dos Direitos dos Povos Indígenas; das diretrizes formativas da Unioeste e política 
de extensão universitária, dentre outras. Referências internacionais e nacionais importantes 
para o processo formativo da graduação e pós-graduação, sobretudo, por promover o 
reconhecimento necessário à compreensão da relação humano-sociedade-natureza, da 
magnitude das questões socioambientais, dos propósitos e sentidos interculturais dos 
conhecimentos e saberes, necessário à aquisição da cultura da sustentabilidade e 
reconhecimento dos direitos humanos fundamentais – dentre eles, seguridade vital, 
diferença, diversidade e democracia. Na estruturação física-funcional e administrativa da 
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SEIPAS prevê-se a formação de uma equipe (interdisciplinar) constituída de docentes, 
discentes (bolsistas e não bolsistas) e colaboradores, responsáveis pela organização do 
acervo documental e bibliográfico, divulgação dos objetivos da SEIPAS junto à comunidade 
acadêmica interna (nos cursos de graduação e pós-graduação da Unioeste) e externa, bem 
como pelo planejamento da agenda de ações permanentes.  (UNIOESTE, 2014) 
 

Procedimentos Adotados 
 

As atividades da SEIPAS, em sua centralidade constitutiva, buscam subsidiar e 
apoiar projetos de ensino, pesquisa e extensão na área das políticas ambientais, dentre 
elas, as atividades da disciplina curricular - Núcleo Temático: Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental, Curso de Serviço Social; em 
atividades complementares do Programa de Educação Tutorial PET Serviço Social; 
subsídios as atividades de estudos dos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social, 
Ciências Ambientais, e de Desenvolvimento Rural Sustentável, apoio aos grupos de 
pesquisa, com maior ênfase ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Ambientais e 
Sustentabilidade – GEPPAS/CNPq/UNIOESTE, Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional 
de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Sustentável – GIIPEDRS/CNPq/UNIOESTE, 
e Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente - GESOMA/CNPq/UNIOESTE), a 
organização e publicação de materiais didáticos, dentre eles, a Cartilha de Compostagem 
editada pela Edunioeste/Coleção Extensão, de 2016, e em fase de finalização, o Manual 
de boas práticas para o uso ambiental adequado de dejetos de suínos na agricultura, 
também pela UNIOESTE/Coleção de Extensão com recursos da Fundação Araucária 
(previsão de publicação em 2019). Entende-se que, a intervenção/gestão integrada e 
compartilhada das políticas públicas, dentre elas as ações socioambientais formativas e 
educativas ampliadas (formais e informais), envolve pactos entre atores sociais relevantes, 
espaços institucionais, suporte técnico operacional, captação de recursos financeiros, 
acompanhamento e controle pela sociedade no exercício do direito democrático e equitativo 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. A 
problemática ambiental ou socioambiental como aproximamos, tem sido explicada sob esse 
ponto de vista a partir de uma diversidade de perspectivas ideológicas: por um lado 
entendida como resultado da pressão exercida pelo crescimento da população sobre os 
limitados recursos do planeta; por outro, vista como efeito da acumulação de capital e da 
maximização da taxa de lucros em curto prazo, que estimulam padrões tecnológicos de 
usos e ritmos de exploração da natureza, bem como suas formas insustentáveis de 
consumo – intrínsecos a modelos de desenvolvimento não descolonizados no continente 
latino-americano e território brasileiro. A dinâmica processual dos impactos socioambientais 
contemporâneas dependerá da inércia ou do engajamento de um conjunto de 
processos/práticas sociais que determinarão as formas de apropriação da natureza e 
capacidades de preservação e transformações no desenvolvimento (in)sustentável. Aqui 
entram os avanços, limites e desafios elencados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, elencadas no documento Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, edição atualizada em 2016, Preâmbulo - que descreve que 
a Agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca 
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fortalecer a paz universal com mais liberdade. Também, reconhece que “a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior 
desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável” 
(BRASIL/ONU, 2018). Uma jornada coletiva e comprometida a não deixar ninguém para 
trás. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas anunciadas 
demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda Universal. Objetivos esses que 
buscam assegurar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o 
empoderamento de mulheres e meninas. “São integrados e indivisíveis, e mesclam, de 
forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a 
social e a ambiental. O que justifica a iniciativa da UNIOESTE/Campus de Toledo em 
discutir e estudar as políticas e modelos de gestão e intervenção de modo indissociável 
(ensino, pesquisa e extensão) em meio à contradição entre uma economia predatória e as 
intensas pressões de movimentos nacionais e internacionais à globalização da questão 
social e ambiental e da necessidade de um novo pacto entre as nações, atores e pessoas 
na sua proteção – eis a necessidade de compreendermos o paradigma da solidariedade 
quando discutimos direito ao meio ambiente. A problemática socioambiental tem sido 
explicada nessa perspectiva sob pontos de vista da diversidade de perspectivas de 
conhecimentos e saberes, de conflitos e pressão exercidas pelo desejo de acesso 
(i)limitados aos recursos naturais do planeta – da natureza e de sua transformação em 
processos produtivos , de acumulação de capitais, de maximização de necessidades vitais 
e princípios lucrativos e excludentes de serviços e bens acumulados. Entende-se que as 
problemáticas social e ambiental, indissociáveis na nossa avaliação e compreensão 
formativa, não é, ideologicamente neutra, nem alheia aos interesses e poderes dominantes: 
econômicos, sociais, políticos e culturais, por isso, justifica-se analisá-la em sua gênese 
intrínseca no processo histórico da humanidade dominado pela expansão do modo de 
produção material e tecnológica numa ordem econômica mundial marcada pelas 
desigualdades entre nações, classes sociais e pessoas na esfera pública. Objetivos esses, 
que buscam assegurar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o 
empoderamento de mulheres e meninas. “São integrados e indivisíveis, e mesclam, de 
forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a 
social e a ambiental. Os Objetivos e metas estimularão a ação em áreas de importância 
crucial para a humanidade e para o planeta nos próximos 15 anos”. (BRASIL, 2018). Dimas 
Floriani (2016) leva-nos a pensar nessa direção com criticidade e alternativas a dinâmica 
histórica da produção intelectual, cultural, discursiva teórica e política do desenvolvimento 
sustentável e da sustentabilidade na América Latina. Sobretudo, quanto a sua diversidade 
de conhecimentos e de práticas sobre natureza, interculturalidade e territórios de vida – 
aqui, aproximando a região oeste e sudoeste do estado do Paraná, localizadas na área 
fronteiriça com países latino-americanos Brasil, Argentina e Paraguai. Pondera-se nessa 
perspectiva, que o intercambio no campo conceitual, metodológico e na colaboração 
cientifica entre diversas áreas de conhecimento, adverte que a complexidade ambiental e 
a interdisciplinaridade não podem ser confundidas com a contribuição de conhecimentos 
técnicos ou instrumentos que possibilitam práticas de pesquisas e intervenção na natureza, 
mas como colaboração dos diversos conhecimentos, que possibilite a busca de soluções 
para os problemas oriundos da relação histórica e contemporânea sociedade e natureza. 
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Resultados 
 

Tentamos aproximar as ações socioambientais da SEIPAS a um processo de 
aprendizagem permanente e de construção do saber ambiental, focado no respeito a todas 
as formas de vida, e na relação de respeito e cuidado ser humano com a natureza, como 
contextualizado. Três projetos de extensão estão vinculados ao Programa de Extensão 
Ação Socioambiental e Formação em Educação Ambiental da Sala de Estudos e 
Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS, e respectivos períodos 
de realziação. 1) Projeto de Extensão: Ações socioambientais em defesa dos direitos dos 
povos indígenas: Comunidade Indígena de Tekoha Yhovy e Escola Mbyja Porã – 
localizadas no Município de Guaíra – PR ([...] 2017/2018/2019); 2) Diálogos de Saberes em 
Direitos Humanos, Políticas Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (2018/2019); 3) a 
continuidade do projeto de extensão, ora intitulado:  Ação Socioambiental e Formação em 
Educação Ambiental. Tema: A Infância e Juventude na promoção do desenvolvimento 
sustentável: concepções, direitos e desafios emergentes das Agendas 21 Global e 
Brasileira, Agenda 2030 (ONU) e Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente ([...] 
2019/2020). Destaca-se no desenvolvimento das atividades, planejadas e executadas com 
ações intersetoriais, a parceria desde 2009, com o Programa de Educação Tutorial PET 
Serviço Social e com os(as) pesquisadores(as) do Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Políticas Ambientais e Sustentabilidade – GEPPAS, dentre outros colaboradores. Em 2019, 
novas parcerias foram aproximadas no desenvolvimento, em específico, do Projeto de 
Extensão: Diálogos de Saberes em Direitos Humanos, Políticas Ambientais e 
Desenvolvimento Sustentável, com o PEE (Programa Institucional de Ações Relativas às 
Pessoas com Necessidades Especiais), no diálogos realizado sobre Legislações acerca 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e posteriormente reafirmado em dialogo sobre 
mobilidade ocorrido na Comunidade Indígena de Tekoha Yhovy; com o  NUMAPE (Núcleo 
Maria da Penha), no diálogo sobre Ações de Prevenção contra a Violência de Gênero; em 
parceria com a SEIPAS, SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná), Escritório Regional de Toledo, e representante da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, de Toledo-Pr, na realização do 
diálogo sobre Direito Humano à Água e ao Saneamento, para em organização para o mês 
de junto diálogos sobre os Direitos dos Jovens: desafios do estatuto da juventude e do 
Plano Nacional da Juventude e Meio Ambiente, com jovens indígenas de Guaíra, tendo o 
PET Serviço Social como coordenador e parceria com a 20ª. Regional de Saúde, diálogo 
envolvendo o tema: Direito à Saúde, Gestão do SUS e ação interdisciplinar. Destaca-se 
ainda, das ações em curso em 2019, a finalização dos trâmites de avaliação por pares e 
impressão, via Editora e Conselho Editorial da Edunioeste/Coleção Extensão da 
publicação: Manual de boas práticas para o uso ambiental adequado de dejetos de suínos 
na agricultura, uma parceria extensionsita e de grupos de pesquisa da Unioeste. O 
programa de extensão e projetos específicos integram as ações do Observatório de Direitos 
Humanos, Cidadania e Movimentos Sociais da Unioeste/Proex.  
 
Considerações Finais 
 



  

 

Pá
gi

n
a9

5
 

As ações extensionistas se fortalecem no estimulo a diálogos de saberes em direitos 
humanos, políticas ambientais e desenvolvimento sustentável, subsidiadas em 
fundamentados interdisciplinares, princípios, objetivos e diretrizes de importantes 
documentos nacionais e internacionais. Pautam-se na perspectiva do desenvolvimento 
sustentável, um conceito multidimensional, naturalmente interdisciplinar que exige 
reflexões sobre os conflitos semânticos e políticos no contexto de modernidades múltiplas 
e em tempos denovos e velhos desafios. A extensão universitária passa a ter função 
estratégica de provocar e socializar debates teóricos interdisciplinares e de restabelecer as 
conexões propositivas entre conhecimentos científicos e não científicos, constituindo-se em 
formas hídricas. Se constrói na articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em 
processo pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e 
tecnológico. Nessa perspectiva, estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da 
Extensão na Educação Superior, dentre outros: “I - a interação dialógica da comunidade 
acadêmica com a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da participação e do 
contato com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social; [...]” 
(BRASIL, 2018, p. 17). Defende-se que a interação entre universidade e comunidade, faz 
com o que a comunidade acadêmica  note a sua responsabilidade cidadã e crítica 
propositiva ao oportunizar o uso ampliado, diverso e democrático dos conhecimnentos e 
saberes em prol de uma sociedade mais justa e intercultural. Em defesa da Educação e da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Unioeste!. 
 

Forma(s) de contato com a ação: Fone: (45) 33797000 – ramal: 7134 - Unioeste/Toledo. E-mail tutora: 

mroesler@certto.com.br; marliroesler@hotmail. Fone: (45) 99972-1937 

 
Número da Correspondência Registrada (CR): Programa – 42307/2014 
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TOLEDO. Projeto de Extensão: Programa de Extensão: Ação Socioambiental e Formação em Educação 

Ambiental da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS. 

Coordenadora: Marli Renate von Borstel Roesler. Toledo: Unioeste, CCSA/Curso de Serviço Social, 2014.   

  



 

 

AÇÕES COMPARTILHADAS NO ÂMBITO DO TRÂNSITO DE CASCAVEL/PR 

 
Claudia Brandelero Rizzi99 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Rogério Luis Rizzi100, Guilherme Galante101, Matheus de Lara Dias da 
Silva102, Roberta Aparecida da Silva Alcantara103, Natal Pereira Júnior104, Adriano 

Montezano Grams105  
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Tecnologia da Informação 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Trânsito; Projeto Vida no Trânsito; Sistema de Informações. 

 
Resumo 
 
O principal objetivo deste trabalho é apresentar algumas das ações, concluídas ou em 
andamento, realizadas no âmbito do Programa de Extensão Trânsito, Educação, Saúde e 
Cidadania (TESC). Dá-se ênfase a atividades desenvolvidas por acadêmicos do curso de 
Ciência da Computação da Unioeste no desenvolvimento de funcionalidades do Sistema 
de Informações SIGTRANS que visa integrar dados sobre acidentados e acidentes de 
trânsito ocorridos em Cascavel/PR.  
 
 
Apresentação 
 

Um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em 2009 
contabilizou 1,3 milhão de mortes e 50 milhões de sobreviventes com lesão permanente 
em acidentes de trânsito. Esta é a maior causa de mortes na faixa etária de 15 a 29 anos. 
A OMS estima que, se ações efetivas não forem tomadas, 1,9 milhão de pessoas devem 
morrer no trânsito em 2020 e 2,4 milhões em 2030 (ONU, 2011). Com base neste estudo, 
a Assembleia Geral das Nações Unidas definiu o período de 2011 a 2020 como a “Década 
de Ações para a Segurança no Trânsito”. Neste período, governos de várias partes do 
mundo comprometeram-se a tomar medidas de prevenção de acidentes de trânsito.  

O Brasil é um dos alvos desta ação da ONU e da OMS devido ao crescimento 
exorbitante na quantidade de acidentes de trânsito, decorrente do aumento da frota e fluxo 
de veículos (DENATRAN, 2019) da negligência, imprudência e imperícia dos motoristas, 
além de outros fatores como condições de rodovias e de veículos. Em resposta a esta 
campanha, foi elaborada a “Proposta para o Brasil para Redução de acidentes e Segurança 

 
99 Doutora, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, claudia_rizzi@hotmail.com.  
100 Doutor, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, rogeriorizzi@hotmail.com. 
101 Doutor, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, guilherme.galante@unioeste.br. 
102 Graduando, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, matheus.vex@gmail.com. 
103 Graduanda, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, roberta_alcantara@outlook.com.br. 
104 Graduado, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, natalunioeste@gmail.com. 
105 Graduando, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, adrianograms@hotmail.com. 
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Viária”. Dentre outros aspectos, nesta proposta admite-se que os dados de mortes e 
acidentes no Brasil não são confiáveis, devido à falta de um sistema de informações que 
forneça estatísticas reais e confiáveis (BRASIL, 2011).  

Como uma implementação brasileira da iniciativa Road Safety in Ten Countries 
(RS10) (WHO, 2011), o Projeto Vida no Trânsito (PVT) tem como objetivo o fortalecimento 
de políticas de prevenção de lesões e mortes no trânsito, por meio de medidas como 
qualificação, planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações. 
Como prioridades o PVT busca o aperfeiçoamento do sistema de informações e 
intervenções focadas nos fatores de risco ou grupo de vítimas prioritários como direção 
alcoolizada, velocidade excessiva, entre outros (BRASIL, 2017). 

O PVT teve início em alguns estados e foi sendo incorporado por diversas cidades 
brasileiras, como Cascavel/PR. Sob a coordenação do Comitê Intersetorial de Prevenção 
e Controle de Acidentes de Trânsito (COTRANS), as ações do PVT no município são 
propostas, executadas e avaliadas com a participação de representantes das instituições 
envolvidas, bem como da sociedade organizada, incluindo a Unioeste.  

Cascavel, como tantas outras cidades no país, ainda enfrenta o problema de 
documentação de acidentes de trânsito. Isto porque registros deste tipo de ocorrência, em 
geral, são feitos pelas várias entidades atuantes na área, como Corpo de Bombeiros, 
Divisão de Trânsito da Polícia Militar, Companhia Municipal de Engenharia de Transporte 
e Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Concessionárias de Rodovias, dentre outros. Em 
termos de saúde, entidades como Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Secretaria 
Municipal de Saúde também realizam registros. Alguns desses órgãos ou entidades os 
efetuam manualmente e em formulário de papel. Por sua vez, outros órgãos ou entidades, 
dispõem de Sistemas de Informações computadorizados próprios e priorizam o registro dos 
atendimentos que prestam. Em qualquer dos casos (manual ou não), nem sempre os dados 
decorrentes dos registros estão completos. Podem estar ausentes, fragmentados ou 
replicados. 

Neste cenário, caracterizado por diferentes sistemas de Informações com bases de 
dados heterogêneas e não relacionadas, decorrem informações e estatísticas imprecisas, 
que não refletem a realidade do problema dificultando a adoção de medidas preventivas e 
corretivas à redução dos acidentes.  

Outro problema decorre do fato de que não há informações completas sobre as 
vítimas dos acidentes. Os dados sobre elas, em geral, são colhidos e armazenados em 
bases de dados dos hospitais e entidades públicas de saúde. No caso das unidades de 
saúde, há dificuldade em relacionar as vítimas (aqueles que se envolvem no acidente e que 
em decorrência, necessitam de atendimento médico) com as respectivas ocorrências de 
acidentes de trânsito.  

Viabilizar um Sistema de Informações consoante com as diretrizes do PVT e capaz 
de integrar os registros de ocorrências de acidentes de trânsito e associá-las aos 
respectivos registros de atendimento em saúde, inicialmente aqueles realizados em âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS) documentados por meio da Autorização de Internação 
Hospitalar (AIH), são as principais motivações do desenvolvimento de ações no âmbito do 
Programa de Extensão denominado Trânsito, Educação, Saúde e Cidadania (TESC), 
desenvolvido na Unioeste em parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel. A principal 
meta é viabilizar que o Sistema de Informações para Gestão de Acidentes de Trânsito 
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(SIGTRANS) possa contribuir fornecendo informações para que gestores possam melhor 
analisar, planejar e executar ações visando a prevenção de mortes e vitimados de acidentes 
de trânsito no município. Neste sentido a população beneficiada será a do município de 
Cascavel.  

O objetivo deste trabalho é apresentar as principais atividades que estão sendo 
desenvolvidas no Programa TESC. Optou-se por destacar algumas das ações, realizadas 
ou em andamento, pelos acadêmicos que dele participam, destacando que as mesmas 
requerem conhecimentos e articulação em termos de Ensino, Pesquisa e Extensão.   
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Para atingir este objetivo, a equipe SIGETRANS continuará utilizando a metodologia 
empregada pelos pesquisadores, acadêmicos e colaboradores no desenvolvimento do 
Sistema de Informações. Segue-se as especificidades da Engenharia de Software 
objetivando gerar um produto de qualidade, que atenda requisitos especificados e que 
possibilite sua manutenção e extensibilidade (PRESSMANN, 1995), (SOMMERVILLE, 
2003), (SOMMERVILLE & KOTONYA, 1997). As principais atividades concluídas ou em 
desenvolvimento pelos acadêmicos participantes do Programa TESC envolvem os 
seguintes módulos.  

Módulo de análise de óbitos: O processo envolve a identificação do acidente como 
um todo, em que houve um ou mais óbitos. Em seguida, são definidos e pontuados os 
fatores e condutas de risco e suas respectivas gravidades. Por fim, são consideradas as 
contribuições de cada vítima envolvida no acidente. Este processo é feito para todos os 
acidentes com óbitos ocorridos no ano. Esta análise, seguindo a metodologia PVT, permite 
o levantamento de estatísticas, e, consequentemente, intervenções mais precisas por parte 
dos gestores no que se refere aos óbitos ocorridos no município.  

Módulo de integração de dados: Consiste no processamento de dados fornecidos 
pelos Bombeiros, Polícia Militar (BATEU) e internamentos (AIH). Note-se que os 
atendimentos realizados pelos Bombeiros e Polícia Militar são distintos e o conjunto de 
dados decorrentes também o são. Enquanto os Bombeiros priorizam dados sobre a 
condição da vítima, a Polícia Militar prioriza dados sobre o acidente, os veículos e as 
condições da via. Além disso, existem casos em que os Bombeiros prestam um 
atendimento a uma vítima que a Polícia Militar não atendeu, e o contrário também ocorre. 
Há situações em que a vítima foi atendida por ambos os órgãos, casos em que há maior 
quantidade de informações sobre o acidente e sobre a vítima envolvida, porém deve-se 
evitar a duplicidade de registro no SIGTRANS. Por outro lado, o arquivo da AIH contém 
apenas informações pessoais e de atendimento médico hospitalar sobre a vítima e 
nenhuma sobre o acidente que lhe deu origem. Assim, é necessário identificar informações 
que possam permitir associar o atendimento às respectivas vítimas de acidentes de trânsito. 
Portanto, todos os dados obtidos pela equipe SIGTRANS, necessitam passar por um 
processo de normalização para serem adequados aos padrões do Sistema e efetivamente 
nele inseridos. Feito isso, é possível viabilizar a geração de relatórios, com informações 
integradas. 
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Georreferenciamento de esquinas: Para possibilitar a visualização em mapa do 
local onde o acidente aconteceu é necessário realizar seu georreferenciamento, ou seja, é 
necessária a identificação de suas coordenadas de latitude e longitude. Dentre os dados 
disponibilizados pelas entidades parceiras, apenas aqueles cuja origem é o Corpo de 
Bombeiros contempla essas coordenadas. Portanto, para que seja possível o 
georreferenciamento dos acidentes cujos dados são viabilizados pela Polícia Militar, 
necessita-se de uma rotina capaz de identificar as coordenadas desses endereços. Cabe 
dizer que grande parte dos acidentes ocorre em esquinas, então foi feita a identificação de 
todas as esquinas de Cascavel com suas respectivas coordenadas armazenando-as em 
arquivo. No caso de acidentes em esquinas, o georreferenciamento está sendo 
determinado por rotina que trata esses dados separando as vias e buscando no banco de 
dados sua respectiva coordenada. Feito isso, a visualização desses acidentes em mapas 
é viabilizada.  

Acesso e segurança de dados: A segurança em relação ao acesso está sendo feita 
por um sistema de sessão para controle de acesso aos dados e funcionalidades exclusivas 
do sistema. A segurança dos dados dos usuários será garantida pelo uso de criptografia 
para dados sensíveis e restrições de acesso a dados de acordo com o perfil do usuário. 
Sendo assim, apenas quem possui permissão poderá acessar os dados mais específicos 
do Sistema. Cabe dizer que o SIGTRANS está em conformidade com as normas da Ética 
em Pesquisa envolvendo seres humanos. Trata-se do parecer 261/2012-CEP, referente ao 
processo CAAE nº. 10726712.6.000.0107, do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos – CEP, da Unioeste. 
 
Resultados 
 

As imagens mostradas a seguir ilustram algumas das principais funcionalidades do 
Sistema. A Figura 1 ilustra o exemplo do cadastro de características das vias. A Figura 2, 
a tela em que as ocorrências são individualizadas e georreferenciadas. A Figura 3 
apresenta um exemplo da tela de estatísticas e a Figura 4 um exemplo dos fatores de risco, 
ambos pertencentes ao módulo de análise de óbitos. 
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Figura 1 Exemplo de cadastros de vias no 

SIGTRANS 
Figura 2: Exemplo da tela de ocorrências no 

SIGTRANS 
 

  
Figura 3: Exemplo de dados estatísticos de 

ocorrências no SIGTRANS 
Figura 4: Exemplo da tela de fatores de risco na 

análise de óbitos no SIGTRANS 
 

 
Além do conhecimento quanto as necessidades em termos de trânsito provenientes 

da Prefeitura Municipal de Cascavel e do COTRANS, os acadêmicos participantes do 
Programa TESC, atualmente todos vinculados ao curso de Ciência da Computação, têm 
tido oportunidades de vivenciar demandas reais em termos de desenvolvimento de 
software, que têm se concretizado por meio do Sistema SIGTRANS.  
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Considerações Finais 
 

O aumento da frota e fluxo de veículos, o sistema de transporte de massa insuficiente 
e ineficiente e as necessidades crescentes de movimentações de indivíduos e de cargas, 
dentre outros fatores, integram a dinâmica do trânsito e contribuem para que os acidentes 
aconteçam. Diversos estudos apontam que os acidentes de trânsito têm causado muitas 
mortes e sequelas, com impactos negativos não apenas na vida dos indivíduos, mas no 
sistema de saúde como um todo, que precisa priorizá-los em seu atendimento.  

Contribuir para minimizar esse tipo de problema motiva o desenvolvimento de 
Programa de Extensão TESC e particularmente no desenvolvimento do Sistema de 
Informação SIGTRANS. Eles viabilizam contribuir às discussões de tema de interesse 
social, acidentes e acidentados de trânsito, preservando os aspectos de ensino, pesquisa 
e extensão. Permitem, que os acadêmicos envolvidos possam participar de ocasiões que 
requerem interdisciplinaridade e interprofissionalidade com impacto significativo na vivência 
e formação profissional. Viabiliza, portanto, a realização de ações extensionistas, tal como 
definido na Política Nacional de Extensão Universitária, que apregoa que a Extensão Universitária 

é um processo educativo, cultural, científico, interdisciplinar e político que pode promover a interação 

transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Fone: 45 99941-0968, claudia_rizzi@hotmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
42933/2014. 
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AÇÕES DA EQUIPE DA UNIOESTE NO PROJETO RONDON – OPERAÇÃO PALMARES. 

 

Adriane de Castro Martinez106, Wanderson Dutra Gresele, Franklin Krukoski -Coordenador 

da Ação de Extensão Participantes: Diécilly Franscini dos Santos107, Adonias Calebe de 

Moraes, Amanda Sabino do Nascimento, Camila da Cunha Unfried, Elaine de Moura Fagundes, 

Janaina Carla da Silva, Mateus Luis Roos Pincetta, Tamina Grabriella Reinehr e Vanessa 

Macagnan Schwinge. 

 

Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional 

Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Operação Palmares; Projeto Rondon; Extensão Universitária. 

 

Resumo 
 

A Operação Palmares do Projeto Rondon, aconteceu em julho de 2018 e a Unioeste participou 

com uma equipe no Conjunto B no Município de Belém/AL. Neste trabalho apresentamos os 

resultados das atividades na área de comunicação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e 

produção. Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento regional, formamos 

multiplicadores para seguirem com as ações propostas através de oficinas, atendendo as 

necessidades da comunidade e do público presente, relatando as experiências e dificuldades 

durante a operação. 

 

Apresentação 
 

O Projeto Rondon é uma ação do governo federal, coordenada pelo Ministério da Defesa, que 

tem como missão viabilizar a participação do estudante universitário nos processos de 

desenvolvimento local sustentável e de fortalecimento da cidadania. Este projeto foi criado em 

1967 e durante as décadas de 1970 e 1980, permaneceu em franca atividade, tornando-se 

conhecido em todo Brasil. No final dos anos oitenta, o Projeto deixou de receber prioridade no 

Governo Federal, sendo extinto em 1989. Em 2003, a UNE faz a proposta de relançamento do 

Projeto Rondon, e em 19 de janeiro de 2005, o Projeto Rondon foi oficialmente relançado em 

Tabatinga-AM. 

 
106 Doutora, Odontologia,CCBS, Cascavel. E-mail: Adriane.martinez@unioeste.br 
107 Graduanda, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: diecilly_2904@hotmail.com 
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mailto:diecilly_2904@hotmail.com
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O desenvolvimento deste projeto de extensão, torna o ensino mais criativo e instigador, 

possibilitando educar cidadãos com habilidade de criar e responder aos desafios que surgem no 

decorrer de sua vida profissional. E a união do meio acadêmico e o Ministério da Defesa busca 

como resultado promover a transformação de realidades e o desenvolvimento social, tendo a 

universidade um papel fundamental, pois aplica seus conhecimentos técnicos a serviço da 

comunidade distante, criando oportunidades, integrando agentes e tecendo redes, para que as 

políticas públicas possam ser implementadas e produzam o desenvolvimento das comunidades 

assistidas (FANTIN, 2011; REBELATTO, 2012). 

Diante do fato da importância da extensão universitária, a Unioeste, assim como outras 

Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, possui uma gama de projetos e programas de 

extensão, visando disseminar os conhecimentos de seus docentes e discentes à comunidade 

(UNIOESTE 2016). 

Um desses projetos consolidados na instituição é o Projeto Rondon, em que a universidade já 

participa desde 2005. Tal projeto se caracteriza como uma ação interministerial do Governo 

Federal junto com os Governos Estaduais e Municipais, em parceria com as IES reconhecidas 

pelo Ministério da Educação (MEC) e propõe junto as comunidades, a contribuição para o 

desenvolvimento regional, local e sustentável (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017). Com o objetivo 

desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para as comunidades em situação de 

vulnerabilidade, o Projeto Rondon se consolida na busca incessante de melhoria do bem-estar 

social e a capacitação de gestores públicos e multiplicadores. Propõe, ainda, transmitir aos 

universitários participantes o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da 

emancipação cidadã, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, contribuindo 

com a formação acadêmica através dos trabalhos desenvolvidos, proporcionando, além de um 

espaço de conhecimento da realidade brasileira, a interação com outras realidades, muitas vezes 

distante das que costumam presenciar, garantindo que haja uma valiosa troca de experiências 

entre comunidades, acadêmicos, militares, professores e gestores/governantes (MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2016). 

 

Procedimentos Adotados 
 

Na primeira etapa deste projeto, foi realizado a construção da proposta de trabalho pautada na 

realidade do estado de Alagoas. Após seleção do projeto pelo Ministério da Defesa, um dos 

professores da proposta realizou a visita precursora na cidade onde foi realizada a atividade com 

o objetivo de alinhar as atividades com a realidade do município. Nesta segunda etapa, as duas 

universidades selecionadas tiveram o primeiro contato com o município e em conjunto realizaram 

reuniões com os gestores municipais,  e estabelecem as prioridades de temas que foram 

abordados. Também foi nesta etapa que foi estabelecido os locais onde foram realizadas as 

atividades, o alojamento das equipes e equipamentos e materiais necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 
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A partir da adequação da proposta foi realizada a seleção dos acadêmicos, que ficam 

responsáveis em organizar as atividades realizadas no município. Durante cerca de três meses 

a equipe realizou reuniões de preparação semanalmente, com o propósito de criar vínculo e 

estabelecer adequadamente o trabalho em equipe. 

Os trabalhos realizados no município foram programados com antecedência, divulgados para a 

população e com cronograma de execução. Em todas as atividades buscávamos conhecer os 

participantes por meio de apresentações, que possibilitaram à interação do grupo e a partir de 

então realizamos as oficinas propostas para a comunidade. 

 

Resultados 
 

Para a realização dos objetivos propostos, inicialmente foi retomado o contato com a prefeitura e 

demais segmentos sociais, já iniciado durante a viagem precursora em que foi feito um 

diagnóstico das necessidades e reivindicações do município. Na sequência, foram re-orientados 

e re-elaborados os objetivos e atividades inicialmente planejados, resultando nas ações 

realizadas. Diante do exposto, segue ações de enfrentamento aos problemas identificados no 

diagnóstico e referente ao conjunto B de operações: 

 

Comunicação: necessidade de divulgação de políticas públicas, principalmente para a agricultura 

familiar e cultura da economia solidária; ausência de conhecimento por parte das comunidades 

dos benefícios, serviços e programas oferecidos pela esfera federal. 

Meio Ambiente: soluções participativas para uma melhora na gestão, coleta e destinação dos 

resíduos sólidos e líquidos da área urbana e rural; 

Tecnologia e produção: necessidade de capacitação de agricultores familiares principalmente no 

tocante às atividades de agroindústrias; e melhorar a inclusão digital para ser fomento de geração 

de conhecimento. 

Trabalho: deficiência no processo produtivo e integrativo dos produtores locais, necessitando de 

uma melhor organização e associação; carência de conhecimentos para a gestão pública; pouca 

diversificação de renda, ponde o turismo ser um solucionador do problema; necessidade de 

integrar a comunidade, principalmente às mais carentes, o bom uso de recursos financeiros. 

 

O objetivo geral da proposta foi contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental 

das comunidades contempladas pela Operação ‘Palmares’ e, ainda, a formação cidadã do 

universitário por meio de ações de caráter emancipador e multiplicador. 

Quanto aos resultados, buscamos estimular a busca de soluções para os problemas sociais da 

população, formulando políticas públicas locais, participativas e emancipadoras, contribuindo 

para o desenvolvimento sustentável local; inserimos a população na formulação e no controle 
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das ações; democratizamos o acesso às informações sobre benefícios, serviços, programas e 

projetos, bem como recursos oferecidos pelo poder público e iniciativa privada e seus critérios de 

concessão. Contribuímos para a formação do universitário como cidadão e integra-lo ao processo 

de desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre a realidade do País; 

Estimulamos a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as comunidades 

assistidas.  

Segue fotos de algumas atividades realizadas. 

 

Palestras Realizadas 
 

 

 

 

Figura 1- Palestra para profissionais do 
Município. 

Figura 2 - Palestra com equipes de Saúde do 
município. 

 

12.5 Oficinas Realizadas 

  

Figura 3 - Oficina realizada com as crianças da 
escola Municipal. 

Figura 4 - Oficina com as crianças da Comunidade. 



 

 

 

  

Figura 11 - Restauração de espaço. Figura 12 - Oficina de contação de histórias. 

 

  
Figura 13 - Oficina de horta. Figura 14 - Oficina Cultural. 

 

 

Considerações Finais 
 

O trabalho desenvolvido numa perspectiva interdisciplinar pela equipe da UNIOESTE foi 

considerado satisfatório, sendo que o principal fator apontado pelas equipes em relação ao 

trabalho foi justamente o enriquecimento pessoal e profissional adquirido em decorrência 

da troca de experiências, saberes e culturas. Daí a importância do Projeto Rondon na 

formação profissional e na afirmação da cidadania do universitário. É sem dúvida uma lição 

de cidadania para toda a vida. 
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As ações realizadas numa perspectiva interdisciplinar contribuíram para a cooperação entre 

todos, resultando em um trabalho produtivo e fortalecendo o grupo para lidar com as 

diferentes expressões da questão social, para apreender os desafios da gestão local das 

políticas sociais e o significado da articulação (ou não) entre sociedade civil e poder público 

diante das demandas relacionadas aos direitos sociais, cidadania e democracia, foco de 

intervenção do Projeto Rondon em âmbito nacional. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Rua Universitária, 1.619. Caixa Postal 701. 

Jardim Universitário – Cascavel. CEP 85819-110. Fone: (045) 3220-3000. Email: 

proex.dec@unioeste.br 

www5.unioeste.br/portal/proex/projetos-proex/projeto-rondon/inicio-rondon 

 

Projeto Rondon www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/ 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

Número da CR: 53406/2018 
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AÇÕES DA EQUIPE UNIOESTE NO PIAUÍ DURANTE O PROJETO RODON - OPERAÇÃO 

PARNAÍBA/2019 

Adriane de Castro Martinez108, Marcos Freitas de Moraes109  Coordenadores da Ação de 

Extensão Participantes: Diécilly Franscini dos Santos110, Yasmin Luisa Dengo Lombardo111, 

Bruna, Poliana da Silva, Eduarda Fiorese, Jessica Pilonetto, José Felipe Vicente, José Vytor 

Mognon Silva, Poliana Maria de Faveri Cardoso. 

 

Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional 

Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Projeto Rondon; Extensão Universitária; Operação Parnaíba. 

 

Resumo 

 

A Operação Parnaíba 2019 do Projeto Rondon se desenvolveu no Município de Nossa Senhora 

dos Remédios/PI entre os dias 18 de janeiro a 3 de fevereiro de 2019. Com o objetivo de contribuir 

com o desenvolvimento do município, durante as atividades do projeto foram capacitados 

multiplicadores nas áreas de maior demanda do município. Neste trabalho relatamos a experiência 

vivenciada por toda equipe do projeto, o as dificuldades enfrentadas, as atividades desenvolvidas 

e o número de participantes. das oficinas, e quais oficinas foram ministradas. A atuação da 

Unioeste, mais uma vez contribuiu para o desenvolvimento do município e com o crescimento 

individual de cada rondonista. 

 

Apresentação 
 

A Extensão Universitária possui papel relevante frente à sociedade, pois possibilita que os 

acadêmicos coloquem em prática o conhecimento adquirido em sala de aula. E é  a partir do 

momento em que há esse contato entre o acadêmico e a sociedade externa aos muros da 

universidade, que possibilita benefícios para ambos os lados. O  acadêmico, pois se depara com 

a realidade que vai encontrar no mercado de trabalho, e a comunidade, que recebe jovens 

dispostos a desenvolver um trabalho de qualidade e excelência, que muitas vezes está fora do 

 
108 Doutora, Odontologia,CCBS, Cascavel. E-mail: Adriane.martinez@unioeste.br 
109 Doutor, Matemática, CECE, Toledo, E-mail: marcos.moraes@unioeste.br 
110 Graduanda, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: diecilly_2904@hotmail.com 
111 Graduanda, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: yasmin_dengo@hotmail.com 
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alcance de algumas comunidades atendidas pelos projetos de extensão. E mais, quando quem 

está ensinando aprende sobre sua comunidade, a comunidade tem possibilidade de aprender mais 

ainda. É a troca de saberes que possibilita a democratização do conhecimento. Esse é o conceito 

básico de extensão (RODRIGUES et al., 2013). 

A relação da universidade com a comunidade se fortalece pela Extensão Universitária, ao 

proporcionar diálogo entre as partes e a possibilidade de desenvolver ações socioeducativas que 

priorizam a superação das condições de desigualdade e exclusão ainda existentes. E, na medida 

em que socializa e disponibiliza seu conhecimento, tem a oportunidade de exercer e efetivar o 

compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (ROCHA 2007 apud SILVA, 2011). 

Com o objetivo desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para as comunidades em 

situação de vulnerabilidade, o Projeto Rondon se consolida na busca incessante de melhoria do 

bem-estar social e a capacitação de gestores públicos e multiplicadores. Propõe, ainda, transmitir 

aos universitários participantes o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da 

emancipação cidadã, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, contribuindo com 

a formação acadêmica através dos trabalhos desenvolvidos, proporcionando, além de um espaço 

de conhecimento da realidade brasileira, a interação com outras realidades, muitas vezes distante 

das que costumam presenciar, garantindo que haja uma valiosa troca de experiências entre 

comunidades, acadêmicos, militares, professores e gestores/governantes (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2016). 

A Operação Parnaíba foi realizada entre os dias 18 de janeiro e 03 de fevereiro de 2019 e 

contemplou 15 (quinze) municípios do Estado do Piauí: Água Branca, Amarante, Boa Hora, 

Boqueirão do Piauí, Cabeceiras do Piauí, Jatobá do Piauí, Castelo do Piauí, Matias Olímpio, Morro 

do Chapéu do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Remédios, Novo Santo 

Antônio, Porto, Regeneração e São Miguel do Tapuio. Com base no diagnóstico da região e na 

realidade dos municípios escolhidos para a operação, a Unioeste foi selecionada para desenvolver 

as ações propostas para as áreas temáticas do Conjunto “A” de Ações, que contempla Cultura, 

Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde. 

 

Procedimentos Adotados 
 

A concentração das equipes ocorreu no 25° Batalhão de Caçadores Teresina-PI, no dia 18 de 

janeiro de 2017. Após dois dias de instruções, ambientação e distribuição de materiais, as equipes 

deslocaram-se para seus respectivos municípios de atuação com grandes expectativas. 

A equipe da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE - Conjunto “A” de ações) 

atuou em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV – Conjunto “B” de Ações) no 

Município de Nossa Senhora dos Remédios, totalizando 20 Rondonistas e mais um militar de 

ligação denominado “anjo”, responsável pela interlocução e comunicação com o batalhão e 

Ministério da Defesa. A concentração desta equipe se deu em um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI), local onde eram realizadas as reuniões, divisões de atividades, refeições e 

avaliação das atividades diárias. 



 

 

As atividades eram realizadas na escola municipal, na unidade de saúde, no centro comunitário, 

na secretaria de assistência social ou educação dentre outros espaços, visando a atendimento a 

toda comunidade, tendo em vista que o município todo conta com menos de 8 mil habitantes. Os 

trabalhos eram realizados de forma sequencial, sempre buscando no primeiro momento conhecer 

os participantes por meio de apresentações que visavam à interação entre todos promovendo uma 

melhor harmonia entre os envolvidos. Posteriormente, iniciava-se o conteúdo das oficinas, onde se 

realizava uma explanação teóricas e depois atividades de dinâmicas ou práticas. 

Durante as atividades buscamos deixar os participantes bem à vontade, tendo em vista a 

integração entre a comunidade e os Rondonistas, garantindo a continuidade e a finalidade de 

formar multiplicadores. 

 

Resultados 
 

Foram realizadas 48 oficinas, sendo que a maior parte delas foram repetidas mais de 1 vez, pois o 

município apresenta várias comunidades rurais sendo realizada atividades no município e em 

quatro delas: Santarém, Matinha, Santo Antônio e Papagaios, totalizando a participação de 2.494 

pessoas. Na área da saúde foram realizadas oficinas sobre saúde da mulher e da gestante, saúde 

bucal, primeiros socorros (figura 1), orientação nutricional, câncer de pele/mama/bucal, orientações 

sobre a diabetes, atendimento humanizado, HAS e DM, IST’s, práticas sobre amamentação, 

meditação e bem estar, saúde mental, tabagismo, saúde da pele, boas práticas alimentares, 

introdução a alimentação infantil, prevenção ao suicídio. Algumas destas oficinas foram 

direcionadas para os públicos específicos como os agentes comunitários de saúde e merendeiras, 

e outras para a comunidade em geral, 

 

 
 

Figura 1- Oficina de Primeiros Socorros (saúde) Figura 2- Oficina de saúde bucal (Comunidade de 
Santo Antônio) 

 

Na área da educação foram desenvolvidas as oficinas direcionadas para professores (Figura 3) e 

estudantes universitários sobre bullyng/sexting, violências e drogas na escola, oratória, educação 

inclusiva, relação professor e aluno, distúrbios da aprendizagem, violência sexual infantil e drogas, 



 

 

motivação na aprendizagem e saúde mental do professor. Para comunidade trabalhamos o 

empoderamento feminino, relacionamento interpessoal. Para os jovens e adolescentes realizamos 

oficina de redação para o ENEM, bullyng/sexting, violências e drogas na escola.  

  
Figura 3- Formação dos professores (Educação) Figura 4- Saúde Mental dos professores na 

comunidade Santarém (Educação) 
 

Na área de Direito e Justiça, foram realizadas as oficinas sobre a lei Maria da Penha, conversa não 

violenta, ECA, conversando democraticamente, formação de conselheiros municipais, famílias acolhedoras e 

círculos de democracia. 

 

 
 

Figura 5- Oficina Lei Maria da Penha. Figura 6- Formação de Conselheiros. (Direito e 
Jutiça) 

 

Na área da Cultura, realizou-se oficinas de filtro dos sonhos, ballet, brinquedos recicláveis, produtos 

de beleza naturais, maquiagem (Figura 7), recreação e artesanato, confecção de boneca Abayomi, 

recreação infantil, futebol, danças e oficina de confecção de laços (Figura 08). Dentre essas, a 

oficina de ballet foi dividida por faixa etária devido à grande demanda de interessados, já a oficina 

de maquiagem foi realizada 8 vezes também devido ao grande interesse da comunidade e ainda 

assim não foi possível contemplar a todos. 



 

 

 

 

 

Figura 7- Oficina de Maquiagem. Figura 8- Oficina de confecção de laços. 

(Cultura) 
 

No sábado, foi realizado a feira de saúde com a realização do teste de glicemia (Figura 09), 

aferição da pressão arterial e identificação do Índice de Massa Corporal (IMC) e para 

encerrar o dia, uma noite cultural, onde a comunidade assistiu apresentações de artistas 

locais e dos participantes da oficina de ballet (figura 10). 

 

  

Figura 9- Teste de glicemia/ Mutirão de saúde. Figura 10- Apresentação de Ballet /Noite 

cultural. 

 

Considerações Finais 
 

No momento que o Projeto Rondon chega ao município é recepcionado com formalidade, 

antes da chegada dos rodonistas a prefeitura fica responsável pela divulgação das 

atividades e receber as inscrições das mesmas, porém, mesmo assim, grande parte da 

população desconhece a movimentação que o projeto causa no município durante os 15 

dias que desenvolve suas atividades. A alguns acreditam que nossa função será resolver 

problemas ou conflitos, outros veêm como uma oportunidade e as crianças tem uma visão 

de colônia de férias. 



 

 

No decorrer dos dias e do desenvolvimento das atividades, esse olhar de superioridade que 

a comunidade tem perante os rondonistas vai dando lugar à amizade, afetividade e troca 

de experiências, e eles passam a compreender qual nossa real finalidade e entendem a 

função do rondonista. 

Apesar de todo planejamento prévio, e da realização da visita precursora para alinhar as 

atividades com a gestão municipal, ainda assim, ocorreram equívocos por  parte das 

autoridades locais, que realizaram inscrições de grandes demandas, e/ou atividades que 

seriam direcionadas a um público específico foram abertas à comunidade, e desta forma 

algumas atividades planejadas, tiveram que ser readequadas a realidade em que 

encontramos. 

O trabalho realizado em conjunto pelas duas universidades, como o fortalecimento das 

ações locais da defesa civil no município, algumas oficinas e a Noite Cultural, proporcionou 

um enriquecimento e valorização dos rondonistas envolvidos na operação, que se tornaram 

mais capazes de realizar ações seguras e que realmente promoveram a cidadania. 

Nossa equipe foi selecionada, para realizar umas das cinco apresentações na cerimônia 

encerramento do Projeto Rondon que aconteceu na OAB em Teresina/PI. Tínhamos o 

objetivo de representar o que vivenciamos durante as atividades. Em nossa apresentação 

procuramos retratar a realidade do nordestino que vive na catinga e deixamos bem 

evidenciado sua realidade, como as quebradeiras de coco e os artesões, também contamos 

com a participação de uma moradora da cidade que tocou sanfona durante um momento 

da apresentação, e no final da cerimônia fomos homenageados  pela comunidade do 

município que estava presente. 

Não podemos deixar de relatar que a Unioeste foi elogiada pela da coordenação do 

Ministério da Defesa, mas o que marcou de fato este projeto foi a percepção de toda equipe 

que as semanas de trabalho foram na verdade de muito aprendizado, formação de novas 

amizades e de sensação de dever cumprido. O conhecimento adquirido neste projeto, tem 

como base o conhecimento científico, mas possibilita que o conhecimento humano e 

cultural possa fazer parte da formação dos nossos acadêmicos. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Pró-Reitoria de Extensão/Diretoria de 

Extensão e Cultura. Fone: (045) 3220-3000. Email: proex.dec@unioeste.br 

www5.unioeste.br/portal/proex/projetos-proex/projeto-rondon/inicio-rondon 

 

Número da Correspondência Registrada (CR): 55214/2018 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PATARONADO DE TOLEDO – PR PARA 

CONTRIBUIR COM A INSERÇÃO DE ASSISTIDOS (AS) NO MERCADO DE 

TRABALHO 

Cleonilda Sabaini Thomazini Dallago 112 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Adriel José de Quadros113, Ana Paula Fernandes Raymundo114, Fernanda 

Querois de Moraes115, Vanessa Regina Canova116  
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Linha de Extensão: Direitos individuais e coletivos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Mercado de trabalho; Egressos(as) do sistema prisional; Patronato. 

 

Resumo 
 
Este artigo visa compartilhar a experiência vivenciada no Patronato de Toledo-PR referente 
a questões relacionadas ao mercado de trabalho dos (as) assistidos (as) do programa. 
Inicialmente será apresentado no que consiste o Projeto de Extensão Programa Patronato 
de Toledo-PR, e os resultados das ações que o programa executa em relação ao ingresso 
e retorno dos assistidos(as) ao mercado de trabalho.  
 
Apresentação 
 

Trabalhar a temática da inserção de egressos (as) do sistema prisional no âmbito do 

mercado de trabalho, não é uma tarefa de fácil interlocução, pois muitos são os fatores que 

contribuem com a precarização deste ingresso. O sistema prisional brasileiro, traduz as 

divergências postas pelo modo de produção capitalista, onde a contradição capital e 

 
112 Formada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste (1998), orientadora 

do setor de serviço social do Programa Patronato, Professora doutora do Curso de Serviço Social da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste – Toledo/PR, Brasil; e-mail: 
cleonilda.dallago@unioeste.br; 
113 Assistente Social do Programa Patronato de Toledo/PR, mestrando em Serviço Social pelo Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS – da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE/Toledo, bacharel em Serviço Social pela UNIOESTE/Toledo, e-mail: 
adriel.quadros@outlook.com; 
114 Acadêmica de Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus 

Toledo – PR, bolsista e estagiária do Programa Patronato de Toledo – PR, e-mail: 
anapaulafernandes95@hotmail.com; 
115 Assistente Social formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus Toledo 
–, Programa Patronato de Toledo-PR, e-mail: fernandaqm2@hotmail.com; 
116 116 Acadêmica de Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus 
Toledo – PR, bolsista e estagiária do Programa Patronato de Toledo – PR, e-mail: 
vanessarcanova@hotmail.com; 

mailto:vanessarcanova@hotmail.com


 

 

trabalho, e as expressões da questão social apresentam-se de forma acentuada, decaindo 

diretamente a essa população.  

O programa Patronato de Toledo-PR constitui-se como um projeto de extensão da 

Unioeste Campus Toledo-PR em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e 

Administração Penitenciaria do Paraná (SESP) e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (SETI), possui um papel primordial em relação ao atendimento aos(as) 

egressos(as) do sistema prisional, assim como aos(as) beneficiários(as) que Prestação de 

Serviço à Comunidade, em relação ao cumprimento da determinação e essencialmente no 

acesso a  garantia de direitos, com um atendimento multidisciplinar das áreas que 

compõem o programa (Serviço Social, Psicologia, Direito e Pedagogia). Em caráter de 

projeto de extensão universitária, colabora no processo educativo, interlaçando o ensino e 

a pesquisa, já que a equipe é composta por bolsistas acadêmicos(as), profissionais recém-

formados e professores orientadores.  

 
Procedimentos Adotados  

 
Conforme a Lei de Execuções Penais (LEP), Lei nº 7.210 de 1984 o Programa 

Patronato constitui-se como um órgão de execução penal em meio aberto, e tem como 

objetivo prestar assistência aos albergados(as) e aos egressos(as), e também orienta 

os(as) condenados(as) à pena restritiva de direitos, fiscaliza o cumprimento das penas de 

Prestação de Serviço à Comunidade e de limitações de fim de semana, colaborara na 

fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional do 

processo.  

 No ano de 2013, surge o Programa Patronato, com a proposta pautada no respeito 

aos direitos humanos e na relação de direito e dever inerentes à cidadania, tendo com 

paradigmas a corresponsabilidades entre os Poderes Públicos: Estadual e Municipal, Poder 

Judiciário e Ministério Público;  atuação sob à ótica dos direitos humanos, com atenção de 

ações voltadas ao ingresso a educação e qualificação formal; padronização das ações no 

Estado do Paraná concebendo o programa como uma estratégia de regulamentação da 

execução penal em meio aberto; utilizar-se da denominação ASSISITIDO para referir-se 

aos egressos(as) do sistema penal e aos autores de crimes de menor potencial ofensivo 



 

 

(beneficiados com penas ou medidas alternativas à prisão); superar o atendimento 

cartorário, tendo como referência uma equipe multiprofissional (formada pelas áreas de 

Serviço Social, Direito, Psicologia, Pedagogia e Administração) para o efetivo 

acompanhamento (DEPEN, 2014). 

Assim, no Município de Toledo – PR o Programa Patronato consiste em um projeto 

de extensão vinculado a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus 

de Toledo – PR, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Administração 

Penitenciaria do Paraná (SESP) e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(SETI). Sua equipe multiprofissional constitui-se por profissionais recém-formados, 

acadêmicos(as) e professores(as) orientadores nas áreas de Direito, Serviço Social, 

Pedagogia, Psicologia e Administração. O Programa Patronato de Toledo-PR possui como 

objetivo geral acompanhar e fiscalizar o cumprimento das determinações judiciais aplicadas 

aos apenados(as), beneficiários de alternativas penais e familiares.  

Em relação aos(as) assistidos(as) acompanhados pelo Patronato, destaca-se que 

atualmente, o programa possui 495 assistidos(as)117, que se dividem em regime aberto, 

semiaberto, restritiva de direito e suspensão condicional do processo (Prestação de Serviço 

à Comunidade). 

Referente ao vínculo empregatício, até o mês de abril, foram contabilizados que 408 

assistidos(as) possuem vínculo empregatício, sendo que 223 formar e 185 informal. 

Observa-se que uma grande parcela dos(as) possuem algum tipo de vínculo empregatício, 

tendo em vista que, principalmente os(as) assistidos(as) advindos da 1ª  e 2ª Vara Criminal 

possuem como uma das condições da sua determinação judicial,  a comprovação 

mensalmente no Patronato e no Fórum, assim como, a comprovação do exercício de 

alguma atividade laboral. Denota-se um número expressivo de assistidos(as) em trabalhos 

informais, os quais demostram uma realidade que assola todo o país, ainda corrobora com 

as condições de sub empregos, que majoritariamente são destituídos de formas adequadas 

de trabalho, desde local físico de trabalho, ao acesso dos direitos trabalhistas.  

 
117 Informações retiradas do Planilha de Perfil do Programa Patronato de Toledo-PR, na qual consiste em 
dados pertinentes aos assistidos(as). Dados referentes até o mês de abril de 2019. 



 

 

Os dados ainda demonstram as dificuldades que os(as) egressos(as) do sistema 

prisional, enfrentam para o ingresso, retorno e permanência no mercado de trabalho. Além 

de carregarem todas as experiências vivenciadas no encarceramento, enfrentam a 

estigmatização que a sociedade coloca em relação aos mesmos. 

Frente a todas estas expressões da questão social, o Programa Patronato, formada 

por uma equipe técnica multiprofissional, cumpre com os seus objetivos, proporcionando 

aos assistidos(as) e seus familiares a condição de acesso e conhecimento aos direitos.  

 
Resultados  

 
As ações do Programa Patronato de Toledo-PR em relação ao ingresso e retorno ao 

mercado de trabalho dos(as) assistidos(as) e seus familiares, perpassam: Auxílio na 

Confecção de Currículos, que iniciou-se no mês de setembro do ano de 2018, onde o 

atendimento é realizado pelos(as) assistentes sociais do setor de serviço social do 

Patronato, momento o qual desenvolve-se os vínculos entre assistidos(as) e instituição, 

demonstrando que o objetivo do Patronato ultrapassa a mera fiscalização da condição 

imposta judicialmente.  Até o mês de abril de 2019, foram realizadas 11 confecções de 

currículos para os(as) assistidos(as) e seus familiares. 

Também por Encaminhamentos para a Agência do Trabalhador de Toledo-PR, 

que iniciou-se no mês de setembro de 2018 e até o mês de abril de 2019, foram realizados 

17 encaminhamentos, dentre eles, assistidos(as) e familiares.  

Assim como, Projeto Violência em Debate, que tem por objetivo induzir a reflexão 

sobre a violência e suas diversas manifestações, com a finalidade de orientar e sensibilizar 

os(as) assistidos(as) do Programa Patronato de Toledo-PR e seus familiares quanto aos 

impactos provocados pela violência na sociedade. Com o objetivo de articular as ações dos 

programas específicos (Basta, Blitz, Saiba, Pro-Labor e Eco-Aulas) a metodologia do 

projeto, consiste em uma atividade central relacionado ao tema do projeto referência do 

mês  (oficina, palestra, roda de conversa, exibição de filmes), assim como se desdobra nos 

acompanhamentos mensais prestados aos(as) assistidos(as), englobando todas as 

temáticas. Neste viés no ano de 2018, ocorreu no dia 25 de outubro uma ação do Projeto 

Pró-Labor, o qual foi realizada no mini auditório da Prefeitura de Toledo-PR, intitulada 



 

 

“Como obter sucesso em meio à crise profissional”, ministrada por Cleyton da Silva, com o 

objetivo de proporcionar aos assistidos(as) bem como a seus familiares, a reflexão sobre 

qualificação e mercado de trabalho, tendo em vista que a falta de qualificação muitas vezes 

é uma das maiores dificuldades  enfrentadas na busca por um trabalho. Estiveram 

presentes nesse dia um total de 27 assistidos(as) e familiares, os quais avaliaram de forma 

positiva o evento. 

Projeto de intervenção118, proposto pela acadêmica/estagiária do setor Serviço 

Social durante o processo de Estágio Supervisionado em Serviço Social, denominado 

“Buscando oportunidade” tem como objetivo central informar as empresas e os(as) 

assistidos(as) do Programa Patronato de Toledo – PR sobre o Decreto nº 9.450 de 24 de 

junho de 2018, que institui a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional 

– Pnat, e assim viabilizar encaminhamentos aos(as) assistidos(as) para o mercado de 

trabalho formal, além de contribuir neste processo, por meio de encontros/rodas de 

conversa sobre entrevistas de emprego, currículos e formação profissional. 

 E as orientações, que constitui-se em um atendimento, com o objetivo de repassar 

informações referentes a endereço, horário de atendimento e metodologia de atendimento 

da Agência do Trabalhador, assim como os documentos necessários para o cadastro; o 

que um currículo, como elabora-lo e quais as informações mais relevantes; Orientações em 

relação ao término dos estudos, tanto ensino fundamental, médio, superior e 

profissionalizantes; Orientações para o processo de entrevista, maneiras de como realizar 

a apresentação, postura e a comunicação. 

Demarca-se, que as orientações em relação ao ingresso e retorno ao mercado de 

trabalho, realizada pelo setor do serviço social, está diretamente ligada com as ações das 

demais áreas que estão inseridas no Patronato, ainda, correlacionadas com as demais 

políticas, com os diversos equipamentos da rede intersetorial existentes no município de 

Toledo-PR.  

 
Considerações Finais 

 

 
 



 

 

Destaca-se que o trabalho desenvolvido pelo Programa Patronato de Toledo-PR, é 

apenas uma das alternativas existentes para um caminho da construção de políticas e 

legislações menos penalizadoras, preconceituosas e excludentes, ainda que, mediante a 

inúmeras dificuldades de condições objetivas de trabalho da equipe técnica. Ainda, 

demarca-se a importância do caráter de ensino e aprendizagem, promovidos pelo viés da 

extensão, repercutindo na equipe de trabalho, no público alvo atendido pelo Patronato e 

consequentemente a sociedade no todo.  

Diante de todas as adversidades vivenciada na realidade brasileira, deste as 

questões relacionadas ao mercado de trabalho, sistema prisional, ao contexto geral do 

Brasil, ressaltamos o importante papel dos(as) Assistentes Sociais, na especificidade deste 

programa na luta por uma sociedade pautada pelos princípios estabelecidos no Projeto 

Profissional, compreendendo o seu papel ético e político nos atendimentos, ações e nas 

lutas pela garantia dos direitos da classe trabalhadora, em particular, no momento por esta 

população em específico.   

 

Formas de contato com a ação 

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 1810 – Centro  

Horário de atendimento: 08h00 às 12h00 – 13h00 às 17h00 

Telefone: (45) 3252-0865 

E-mail: patronato.equipe@gmail.com / ssocial.patronato@hotmail.com  

Facebook: Patronato Toledo-PR 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 

54840/2018 
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AÇÕES EDUCATIVAS NO CÂNCER DE MAMA  

 
Carolina Panis119 (Coordenador da Ação de Extensão)  

Participantes: Luciana Sagan Batista de Souza120 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: câncer; mama; agrotóxicos. 

 
Resumo 
 
O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, 
depois do câncer de pele não melanoma. Ademais, é a principal causa de morte por câncer 
nessa população. Visto isso, o projeto consiste na caracterização do câncer de mama 
hereditário no Sudoeste do Paraná bem como sua relação com a exposição ambiental ao 
agrotóxico – fator de risco importante em uma região essencialmente rural.  
 
Apresentação 
 
Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2019), o câncer de mama é uma 
doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Além disso, é o tipo 
da doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não 
melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No Brasil, esse 
percentual é de 29%. Para o ano de 2018, foram estimados 59.700 novos casos de câncer 
de mama, predominando no sexo feminino e conferindo um risco de quase 57 casos para 
cada 100 mil mulheres (taxa referente ao Brasil consolidado), sendo que a distribuição por 
região brasileira demonstra um padrão de incidência predominantemente no Sul (73,07/100 
mil) e Sudeste (69,5/100 mil).  
Diante da importância, a primeira aula (Figura 1) desenvolvida abordou a temática principal 
de nosso projeto: o câncer de mama. Tal aula foi realizada no dia 14 de setembro de 2018, 
teve como público alvo os ligantes da Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica e 
de Hematologia da Unioeste (LOCCUH) e foi ministrada pelas acadêmicas de Medicina 
Stefania Tagliari de Oliveira, Rayana Turra e Isabella Hellen Pereira de Souza. Foram 
abordadas questões como a epidemiologia, fisiopatologia da doença, fatores de risco, 
quadro clínico, subtipos moleculares e tratamento. 
No dia 02 de outubro ocorreu o evento “I Laboratório de Portas Abertas”, que foi realizado 
no Centro de Ciências e Saúde da Unioeste, em Francisco Beltrão – PR. O evento contou 
com acadêmicos dos cursos de Medicina e Nutrição para organização e apresentação de 
oficinas expositivas, destinadas a alunos do Ensino Médio de escolas públicas da cidade, 

 
119 Docente, curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. E-mail: 

carolpanis@hotmail.com 
120 Discente, curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. E-mail: 
luciana.sagan@hotmail.com 



 

 

principalmente dos primeiros e segundos anos. Foram desenvolvidas 4 oficinas: 
“alimentos”, “anatomia”, “profissões” e “pesquisa científica”. Os estudantes participavam 
das oficinas de maneira rotativa em grupos de até 40 alunos. Na oficina “alimentos” foi 
demonstrado o significado de alimentação saudável e seu impacto na saúde humana, além 
de serem servidos lanches pelos colaboradores do evento. Na oficina “anatomia” o objetivo 
foi a visualização, pelos estudantes, de peças anatômicas e uma breve explicação sobre 
os órgãos que compõe o corpo humano. Já na oficina “profissões” foi realizada uma aula 
expositiva sobre as maneiras de ingressar em uma universidade, incluindo o ENEM e o 
vestibular da Unioeste. Além disso, foi realizado um teste vocacional com o intuito de 
direcionar os alunos aos cursos de seu interesse. A oficina “pesquisa científica” foi realizada 
no Laboratório de Biologia de Tumores, onde os grupos puderam realizar experimentos e 
aprender conceitos básicos e introdutórios à pesquisa científica, além de tomarem 
conhecimento sobre as pesquisas desenvolvidas no laboratório, que têm como foco a 
neoplasia mamária. O I Laboratório de portas abertas contou com a participação de mais 
de 200 alunos, nos períodos matutino e vespertino (Figura 2). Além de ser o primeiro 
contato de muitos alunos com a universidade, foi uma oportunidade para abordar as 
professoras que acompanhavam os estudantes sobre a temática “câncer de mama”, tirando 
dúvidas e explicando sobre assuntos como: diagnóstico precoce, importância da 
mamografia, influência de fatores genéticos, idade para a realização do screening... 
O dia 20 de outubro foi marcado pela realização de uma caminhada em prol da campanha 
“Outubro Rosa”, que ocorreu no período vespertino no Lago Alvorada, em Francisco Beltrão 
– PR (Figura 3). Além da caminhada visando a conscientização sobre o diagnóstico precoce 
do câncer de mama e a importância do autoexame e da mamografia, o evento contou com 
a distribuição de folders explicativos sobre a temática, agendamento de mamografias 
gratuitas para mulheres acima de 40 anos e agendamento de exames preventivos para o 
câncer de colo uterino no Hospital do Câncer (CEONC) de Francisco Beltrão. Além disso, 
contou com a realização de alongamentos e aula de ioga ao ar livre, ministrada pela 
professora de ioga e acadêmica de Medicina Suzana Botão. O evento teve a participação 
de acadêmicos da Unioeste, professores, médicos, funcionários do CEONC e da 
comunidade local. 
No dia 22 de outubro realizamos uma campanha nas dependências da Unioeste, no bairro 
Vila Nova, com o objetivo de informar e conscientizar as funcionárias da Universidade sobre 
o câncer de mama e o câncer de colo uterino (Figura 4).  Tal campanha contou com o 
agendamento de mamografias gratuitas para mulheres acima de 40 anos e o agendamento 
do exame preventivo para qualquer idade no Hospital do Câncer (CEONC) de Francisco 
Beltrão, além da entrega de panfletos que reforçavam a temática do outubro rosa. 
Estratégia semelhante à adotada no dia 20 de outrubro, mas, dessa vez, visando atingir as 
funcionárias de nossa universidade. O evento também contou com um vídeo demonstrativo 
de como realizar o autoexame da mama e a demonstração prática em uma maquete 
anatômica, permitindo o melhor entendimento do procedimento pelas funcionárias. No dia 
23 de outubro foi realizada a mesma dinâmica, mas, dessa vez, abordando as alunas da 
UNATI - Universidade da Terceira Idade. A campanha foi realizada pelas acadêmicas 
Luciana Sagan Batista de Souza, Juliana Moura, Stefania Tagliari de Oliveira e pela 
orientadora Carolina Panis. 



 

 

O mês de novembro de 2018 foi marcado pelo II Seminário de Pesquisa Aplicada à 
Oncologia, que ocorreu no período da manhã do dia 10. O seminário foi um evento aberto 
ao público em geral e as apresentações giraram em torno das pesquisas relacionadas ao 
câncer de mama desenvolvidas no Laboratório de Biologia de Tumores da Unioeste. A 
apresentação de encerramento abordou o tema “abordagem de tumores sólidos e 
hematológicos pediátricos” e foi ministrada pela palestrante convidada Paula Amaral 
Gurgel, do Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba. 
O dia 27 de abril de 2019 foi marcado pela realização do Café com Ciência, em 
comemoração ao dia mundial da imunologia (Figura 5). O evento contou com um coffee 
break seguido pela palestra “Mecanismos de Checkpoint Imunológicos e Uso de Inibidores 
de checkpoint no Câncer”, ministrada pelo dentista, acadêmico de Medicina e mestrando 
do Laboratório de Biologia de Tumores no programa de pós-graduação em Ciências 
Aplicadas a Saúde, Rodrigo Kern.  
No dia 18 de maio de 2019 foi realizada uma aula sobre tumores de pele, ministrada pelos 
acadêmicos de Medicina Fernanda Alves e Rodrigo Kern, tendo como público alvo os 
ligantes da LOCCUH. Após explicação sobre o tema, os ligantes trouxeram um relato de 
caso para ser discutido, com a temática: Carcinoma de Células de Merkel. Consiste em um 
tumor primário da pele com diferenciação neuroendócrina pouco frequente e agressivo, que 
aparece em áreas fotoexpostas em pacientes de raça branca e idade avançada (GOLLUB, 
1996).  
 
Procedimentos Adotados 
 
Foram realizadas palestras e aulas explicativas com os integrantes da Liga Acadêmica de 
Oncologia Clínica e Cirúrgica e Hematologia da Unioeste (LOCCUH), colaboradores do 
Hospital do Câncer de Francisco Beltrão (CEONC) e demais acadêmicos interessados. 
Além disso, foram desenvolvidos eventos para a conscientização sobre o diagnóstico 
precoce do câncer de mama e a importância do autoexame e da mamografia tendo como 
público alvo a população feminina em geral e as funcionárias da Unioeste.  
 
Resultados 
 
As atividades realizadas juntamente com os acadêmicos do curso de Medicina 
proporcionam um melhor aprofundamento acerca da temática proposta, bem como estimulo 
a busca de conhecimento e da pesquisa, fomentada pelo Laboratório de Biologia de 
Tumores. Ademais, foram agendadas mamografias e exames preventivos para uma 
população feminina que, sem o incentivo do projeto, dificilmente realizaria esse screening.  
 



 

 

                 
Figura 1 – Aula sobre Câncer de Mama                                   Figura 2 - I Laboratório de portas abertas 

 

                 
Figura 3 - Caminhada “Outubro Rosa”                                   Figura 4 – Campanha Interna, Unioeste 

 

 
Figura 5 – Folder Café com Ciência  

 



 

 

Considerações Finais 
 
Percebe-se a importância das atividades realizadas pelo projeto, visto que as neoplasias 
são patologias altamente prevalentes no meio médico e todo acadêmico de Medicina deve 
aprender a conduzir da melhor forma o paciente, encaminhando precocemente para o 
atendimento especializado, sempre que necessário.  
A população feminina da região é, também, beneficiada, por exemplo com o agendamento 
de exames essenciais para a saúde da mulher. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Prof Dra Carolina Panis  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Centro de Ciências da Saúde – Telefone: (46) 3520-0712  
Campus Francisco Beltrão/PR  
Email: carolpanis@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
42974/2014 
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AÇÕES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

SERVIÇO SOCIAL. TEMA – MEIO AMBIENTE E USO SUSTENTÁVEL DOS 

RECURSOS NATURAIS 

 
Profa. Dra. Marli Renate von Borstel Roesler - Coordenador da Ação de Extensão e 

Tutora do PET Serviço Social/Unioeste. 121 
Participantes Petianas(os) Bolsistas: Giovana Galvan, Andressa Caroline de Lima, Laura 
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Resumo 
 
 
O Programa de Educação Tutorial – PET está vinculado ao Ministério da Educação e 
Cultura, MEC/SESu. É desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, 
orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da 
educação tutorial. A Unioeste conta com 5 (cinco) grupos. O PET vinculado ao Curso de 
Serviço Social, institucionalizado em 2009 na Unioeste/Toledo, prioriza nas atividades 
anuais planejadas e aprovadas pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação – 
CLAA/Unioeste à temática de sua constituição: Meio Ambiente e Uso Sustentável dos 
Recursos Naturais.   
 
 
Apresentação 
 
O Programa de Educação Tutorial – PET, inicialmente denominado Programa Especial de 
Treinamento – PET, foi criado em 1979 por Cláudio de Moura Castro, Diretor da 
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CAPES/MEC (Fundação e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/ 
Ministério da Educação e Cultura). Um programa governamental federal estruturado para 
funcionar através de grupos de aprendizagem, onde os alunos pudessem desenvolver 
atividades extracurriculares sob a supervisão de um professor tutor. As atividades por sua 
vez, caracterizadas por ações coletivas e individuais, levaram o programa a partir de 2004 
a ser identificado como Programa de Educação Tutorial (PET). (BRASIL, 2006). O 
programa foi se expandindo no Brasil e os grupos começaram a se consolidar. Doze 
estudantes e um tutor passaram a constituir um grupo com objetivos comuns: formar 
profissionais críticos e atuantes, produzir uma formação acadêmica de alto nível, estimular 
a melhoria do ensino de graduação e integrar a formação acadêmica com a formação 
profissional. Segundo notas consultadas sobre o histórico do PET no Brasil, em 1987 
ocorreu sua institucionalização e, a partir daí houve uma crescente ampliação do número 
dos grupos pelas universidades. A partir do ano 2000, o Programa passou a ser vinculado 
à SESu/MEC (Secretaria de Educação Superior), ficando a sua gestão sob a 
responsabilidade do Departamento de Modernização e Programas da Educação Superior 
– DEPEM. (BRASIL, 2006). Em 2018, o PET conta com 842 grupos distribuídos entre 121 
IES, conforme informações veiculadas no Portal MEC (BRASIL, 2018). Quanto ao PET 
vinculado ao Curso de Serviço Social, denominado PET Serviço Social, ele é o 3º Grupo 
de Educação Tutorial implantado na UNIOESTE, voltado aos alunos regularmente 
matriculados na graduação (demais Grupos da Unioeste: Química, Filosofia - campus de 
Toledo; Ciências da Computação - campus de Cascavel; e Agronomia - campus de 
Marechal Cândido Rondon). O presente grupo tutorial iniciou suas atividades em 2009, 
pauta-se na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, bem como da 
transversalidade e interdisciplinaridade da temática: Meio Ambiente e Uso Sustentável dos 
Recursos Naturais no processo formativo, conforme edital n.05, PET 2008, 
MEC/SESu/DIPES, de criação de novos grupos. Até o momento contou apenas com alunos 
bolsistas vinculados ao Curso de Serviço Social. A execução de atividades 
extracurriculares, conforme planejamento anual e orientação das normas e legislações 
afetas, dá-se em consonância às diretrizes do programa nacional e com o fortalecimento 
da graduação e pós-graduação, específica e/ou interdisciplinar, conforme descrito no 
Manual de Orientações Básicas do PET, “garantir aos alunos do curso oportunidades de 
vivenciar experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais, visando 
sua formação global e favorecendo a formação acadêmica tanto para a integração no 
mercado profissional quanto para o desenvolvimento de estudos em programas de pós-
graduação”. (BRASIL, 2006). O Programa PET Serviço Social tem como referências os 
estudos e discussões fundamentais na teoria social e ambiental; nas políticas ambientais e 
paradigma de sustentabilidade, e em práticas sociais e profissionais interdisciplinares, 
interinstitucionais e comunitárias. Objetiva-se com o desenvolvimento das atividades e 
novas experiências pedagógicas e interventivas interdisciplinares e populares, sobretudo, 
no âmbito das diretrizes pedagógicas curriculares da educação em direitos humanos e da 
educação ambiental, a atuação dos bolsistas também como agentes multiplicadores de 
saberes e de novas práticas, orientados pelo princípio constitucional do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade 
de vida, às presentes e futuras gerações (Art. 225, Constituição Federal de 1988). 
Regulamentações importantes do PET: Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 - Institui 



 

 

o Programa de Educação Tutorial – PET; Portaria n° 343, de 24 de abril de 2013 - Altera 
dispositivos da Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa 
de Educação Tutorial – PET, Portaria nº 976, de 27 de julho de 2010 - Atualizada pela 
Portaria n° 343/2013 – dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial – PET, Resolução 
nº 36, de 24 de setembro de 2013 - Estabelece os procedimentos para creditar os valores 
destinados ao custeio das atividades dos grupos PET aos respectivos tutores, 
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 4 de novembro de 2013 - Estabelece orientações e diretrizes 
para o pagamento de bolsas a estudantes de graduação e a professores tutores no âmbito 
do Programa de Educação Tutorial (PET). Justifica-se que o Sistema de Gerenciamento de 
Bolsas foi desenvolvido pelo Ministério da Educação com o objetivo de facilitar a operação 
de diversos programas governamentais que ensejam o pagamento e acompanhamento de 
bolsas a estudantes de graduação. Dentre outras orientações e fundamentos à formação 
das(os) petianas(os), aproxima-se as diretrizes do Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Serviço Social, em conformidade com as legislações voltadas ao ensino superior, o disposto 
no Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial – PET, versão 2006, 
regulamentações afins (portarias, lei, dentre outras), as Resoluções das Diretrizes 
Curriculares em Educação em Direitos Humanos e em Educação Ambiental, de 2012, e 
estatutos de direitos fundamentais - dos quais se destaca o Estatuto da Juventude, de 2013. 
Período do Projeto de Extensão: Permanente – iniciado em 25/09/2014.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto de extensão permanente do PET Serviço Social prioriza como objetivo geral 
desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 
grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar. Nos objetivos 
específicos busca assim, contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica 
dos alunos de graduação; estimular a formação de profissionais e docentes de elevada 
qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; formular novas estratégias de 
desenvolvimento e modernização do ensino superior no país (graduação e pós-graduação); 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela 
cidadania e pela função social da educação superior - no permanente diálogo de saberes 
e conhecimentos. O desenvolvimento das ações de ensino, pesquisa e extensão, dentre as 
administrativas afetas, passa a ser executada e avaliada em sua transversalidade e 
integralização em especial, com o PPP do Curso de Serviço Social,  com as atividades dos 
grupos de pesquisa, dentre eles, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Ambientais e 
Sustentabilidade – GEPPAS/Unioeste, do Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de 
Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Sustentável/Unioeste, de programas e projetos 
de extensão, dentre eles, o Programa de Extensão da Sala de Estudos e Informações em 
Políticas Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS e atividades afetas, do Projeto Cores da 
Resistência, de ações propostas e parceiras por Cursos de Graduação e Pós-Graduação 
em Serviço Social e em Desenvolvimento Rural Sustentável, Centro Acadêmico de Serviço 
Social - CA, do Diretório Acadêmico dos Estudantes – DCE, dentre outras agremiações e 
representatividades estudantis, sociais e formativas. Em 2018 e 2019 foram executadas 
atividades com a participação do grupo na organização do Unipet, do XII JOPARPET, assim 
como a realização de Oficinas Temáticas: Normas da ABNT, Currículo LATTES, Imersão 



 

 

Tecnológica, de Sesses do CINE PET Arte,  Sustentabiliadde e Diversidade em parceria 
com o Projeto Cores da Resistência. Em 2019 o grupo realizou uma vivencia na Aldeia 
indígena de Tekoha Yhovy, em Guaíra, como atividades de extensão culminando em visita 
técnica e realização de diálogo sobre diretos humanos fundamentais das pessoas com 
deficiência – com ênfase no direito à mobilidade, em parceria com o PEE (Programa 
Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais). Diálogos esse 
realizado anteriormente na Unioeste com o enfoque nas legislações acerca dos direitos das 
pessoas com deficiência. Demais diálogos foram realizados com os parceiros NUMAPE 
(Núcleo Maria da Penha), com o tema Ações de Prevenção contra a Violência de Gênero; 
em parceria com a SEIPAS, SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná), Escritório Regional de Toledo, e representante da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, de Toledo-Pr, realizou-se o 
diálogo centrado no tema Direito Humano à Água e ao Saneamento. Em junho está previsto 
a realização do diálogo sobre os Direitos dos Jovens: desafios do estatuto da juventude e 
do Plano Nacional da Juventude e Meio Ambiente, com jovens indígenas de Guaíra.   
 
Resultados 
 
No planejamento das atividades considera-se e espera-se a cada ano letivo como avaliação 
e resultado preliminar das mesmas, o compromisso com a formação acadêmica de 
qualidade, ética e cidadã; a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão e de educação 
tutorial; a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo profissional e com a 
melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está vinculado. Também a participação 
dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não 
bolsistas com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito 
multiplicador do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto 
pedagógico do curso. O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do 
grupo no uso da linguagem escrita e oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias 
de informação e comunicação. O caráter multi e interdisciplinar das atividades. Quanto as 
ações na área de extensão do PET Serviço Social, que ocorrem de forma plural, 
permanentes e esporádicas, integralizando outros grupos PET da Unioeste, destaca dentre 
outras atividades, a sua participação no Programa SEIPAS e em projetos específicos desde 
2009, com ações socioambientais e oficinas aproximativas aos princípios da educação em 
direitos humanos e em educação ambiental. Destas destaca-se as ações iniciais junto ao 
Projeto Florir Toledo, com jovens adolescentes participantes do projeto social vinculado à 
Secretaria de Assistência Social Proteção à Família de Toledo e crianças de jovens de 
aldeias indígenas no município de Guaíra – Paraná. Destaca-se também nas atividades 
extensionistas em execução, a importante participação do PET Serviço Social na equipe 
organizadora e promotora de eventos vinculados a Graduação em Serviço Social, dentre 
eles, de apoio as Semanas Acadêmicas do Curso de Serviço Social do Curso de Serviço 
Social, campus da Unioeste/Toledo, realizadas anualmente, na organização/apoio à V 
Jornada Universitária de Questão Agrária, evento realizado em maio de 2018 no campus 
de Toledo. O destaque ficou para a discussão e depoimentos em mesas temáticas dos 
impactos dos agrotóxicos na saúde e na alimentação, com a participação de representantes 
da 20ª. Regional de Saúde, de Produtores Agroecológicos, Feirantes, de Assentados da 



 

 

Reforma Agrária e Representante do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, e MST. 
Em março de 2018 teve-se a oportunidade de realização de uma viagem técnica a Foz do 
Iguaçu, com visitação às Cataratas do Iguaçu, Ecomuseu de Itaipu Binacional, ao Parque 
das Aves e ao Marco das Três Fronteiras. Os/as petianos/as tiveram contato com os locais 
denominados, cujos registros fotográficos viabilizaram uma exposição de fotos junto a 
Associação dos Docentes do Campus de Toledo, Aduct, no mês de abril. A exposição teve 
como tema: Meio Ambiente e Uso Sustentável dos Recursos Natural. Contou com a 
participação de bolsistas, tutora, docente colaboradora e agente universitário como 
expositores. Nas atividades parceiras com Projetos de Extensão vinculados a SEIPAS, o 
destaca dá-se a as ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos indígenas.  
Nessa atividade de extensão priorizou-se uma oficina do Estatuto da Juventude, realizada 
com professores e lideranças indígenas na Escola Mbyja Porã, com a finalidade também 
de promover discussões formativas em educação em direitos humanos e em educação 
ambiental transversalizada à cultura indígena. Dentre outras atividades, realizou-se no 
período de 2018-2019 a proposta de formação complementar do PET relativa a atividade 
de ensino denominada Cine PET, Arte, Sustentabilidade e Diversidade, tendo como objetivo 
proporcionar as (os) estudantes petianas (os), acadêmicos graduandos e pós-graduandos, 
participantes de projetos de extensão, e demais interessados, oportunidade de aprendizado 
e socialização de conhecimentos e saberes, de percepções da realidade social, cultural, 
ambiental, científica e tecnológica, de intervenção profissional (assistentes sociais e áreas 
profissionais interdisciplinares). Priorizou-se, dentre as atividades, a difusão do 
conhecimento formativo cultural que envolve a seleção, projeção e debate de filmes e 
documentários pertinentes/aproximados a estudos do PET Serviço Social, às diretrizes 
curriculares do Curso de Serviço Social e manifestações da categoria, de temas clássicos 
e emergente, etc. Foram assistidos e discutidos os seguintes filmes: The Siege of Jadotville, 
Martírio, Moonlight: Sob a Luz do Luar; Garota Dinamarquesa; e documentários: O Veneno 
está na Mesa e Agrotóxicos, de Gregório Duvivier, a Carta da Terra, e filmes assistidos em 
parceria com o Projeto Cores da Resistência, tendo como centralidade o debate crítico 
sobre racismo(s) e violações de direitos fundamentais. Destaca-se por fim, além das 
atividades apoiadoras em eventos da graduação e pós-graduação, a socialização da 1ª e 
2ª. Edições do Jornal Fazendo o PET Serviço Social, iniciado em 2017, em 2018 a 
participação anual no Unipet – Encontro dos Grupos Pet da Unioeste, realizado no campus 
de Cascavel e a organização local do XII Joparpet – Jornada Paranaenese dos Grupos PET 
realizada no campus de Toledo.   
 
Considerações Finais 
 

Pontuamos mais para reflexão conjunta que o PET Serviço Social, no conjunto as ações 
anuais, deseja-se oportunizar e promover uma formação ética, crítica, propositiva e de 
efetiva participação e comprometimento frente às questões socioambientais, na formação 
profissional no Serviço Social e áreas interdisciplinares. Que possa ser formador e 
multiplicador de conhecimentos e saberes populares/tradicionais, de atitudes que 
defendam e promovam direitos humanos e bem estar dos cidadãos com prudência e 
consciência no trato do meio ambiente - um lugar de aprendizagem e interação entre 
aspectos naturais e sociais. Ações essas planejadas, executadas e respaldadas na 



 

 

instrumentalização dos conhecimentos formativos do Serviço Social, das políticas 
ambientais e do direito ao desenvolvimento com sustentabilidade, e que possamos 
coletivamente estimular, mesmo em meio à crise de paradigmas, padrões de consumo e 
de vida em bases sustentáveis, críticas aos limites das necessidades de segurança vital,  
defendendo o meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, indispensável à 
realização da dignidade humana e comunidades de vida, de forma universal, indivisível e 
integral. Projetos de Extensão realizados conjuntamente com a participação dos 
acadêmicos bolsistas do Pet Serviço Social, no Programa: Ação socioambiental e formação 
em educação ambiental da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e 
Sustentabilidade – Seipas, em atividades institucionalizadas junto a PROEX: Projeto de 
Extensão: Ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos indígenas: 
Comunidade indígena de Tekoha Yhovy e Escola Mbyja Porã – localizadas no Município 
de Guaíra – PR; Projeto de Extensão: Diálogos de saberes em direitos humanos, políticas 
ambientais e desenvolvimento sustentável. Igualmente, o apoio as atividades do Projeto de 
Extensão: Cores da Resistência, realizadas em 2018 e com continuidade em 2019. Outra  
parceria gratificante, em 2018, deu-se com o Projeto de Ações de Apoio à Política de 
Proteção à Criança e ao Adolescente – PAPPCA, na realização de Oficina de Educação 
Ambiental com crianças do Projeto Social Aldeia Betesda, por ocasião de visita orientada 
pelo Campus da Unioeste/Toledo.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Programa de Educação Tutorial PET Serviço Social – Fone: (45) 33797000 – ramal: 7115 
- Unioeste/Toledo. E-mail tutora: marliroesler@hotmail.com Fone: (45) 9 99721937 
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Resumo 
 
O projeto de extensão visa higienizar, identificar, catalogar e digitalizar o acervo de 
documentos do Museu de Imagem e Som – MIS – do município de Cascavel, vigente desde 
2009. O MIS tem um acervo com mais de 40.000 mil fotografias impressas, que estão sendo 
enviadas ao Câmpus de Rondon para conversão em meio digital. Para esse procedimento, 
primeiramente, é realizada a higienização. Em seguida, o material é classificado e 
digitalizado. Por fim, as imagens são inseridas no Acervo Virtual do MIS, conforme as 
modalidades e categorias de identificação de acordo com as fichas de registro. 
 
Apresentação 
 
Este projeto de extensão teve seu início no ano de 2009, e resultou de uma parceria e 
convênio firmado entre a Unioeste e o Município de Cascavel, cujo objeto era realização da 
conversão do acervo fotográfico existente no Museu da Imagem e do Som (MIS), formado 
com mais de 40 mil fotografias impressas que apresentavam risco ao seu estado físico, 
bem como de complementação das informações e registros de identificação. Além disso, a 
iniciativa do MIS também estava voltada a uma ação de publicização do acervo e sua 
disponibilização por meio digital, junto ao sítio do MIS na página de internet do Município 
de Cascavel.  Nesse sentido, além da atualização de informações no Banco de Dados do 
Acervo de Fotografias Impressas, existentes no MIS, a modernização digital possibilita a 
ampliação do acesso, do conhecimento e do uso desse rico acervo de imagens que o 
Município de Cascavel possui, fomentando, assim, a preservação da história social e seus 
registros de imagens. Em sinergia com esse projeto, a Unioeste, por meio do Núcleo de 
Pesquisa e Documentação sobre o Oeste do Paraná (CEPEDAL), e o Câmpus de Rondon 
disponibilizaram servidores (docentes e agentes universitários) e acadêmicos bolsistas e 
estagiários, bem como os equipamentos com tecnologias de digitalização e informática, a 
experiencia da equipe de Cepedal em trabalhos de higienização, catalogação e conversão 
de documentos físicos em suporte digital, e sua atuação em termos de projetos de 
preservação e divulgação de acervos históricos. Nos anos seguinte, o Cepedal e o MIS 
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deram continuidade aos trabalhos e, conforme os dados disponíveis no link do Acervo de 
Imagens do MIS, já estão disponíveis mais 31 mil fotografias. Assim, esse rico banco de 
dados de imagens tem ampla publicidade, garantindo acesso ao público em geral, em 
particular à população de Cascavel, aos alunos da Educação Básica e mesmo aos alunos 
do Ensino Superior (graduação e pós-graduação Stricto Sensu) e pesquisadores das mais 
variadas áreas. Esses resultados evidenciam a importância dessa iniciativa, seu caráter 
estratégicos para a preservação do patrimônio cultural do MIS. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Criado em 21 de abril de 1988, o acervo do MIS possui mais de 40 mil fotografias. 
Trata-se de um rico acervo, cuja preservação é de grande importância para a história de 
Cascavel e do Oeste do Paraná. 

De acordo com a historiadora Anunciada Colón Carvajal, a preservação  
 

[...] implica que os fundos documentais devem ser objetos de ações de diferentes tipos como 
a restauração, a conservação dos fundos nas condições climáticas adequadas e a realização 
de cópias de documentos originais, com objetivo de evitar o manuseio pelos pesquisadores 
e garantir o acesso futuro à informação que contêm. Desta forma a reprodução de fundos é 
uma metodologia a seguir do ponto de vista preventivo e uma solução para frear a 
deterioração pelo manuseio de documentos com graves problemas de conservação 
(CARVAJAL, 1997. Apud. ANDRADE, 1999, p. 100).  
 

Portanto, a cópia de documentos deve ser uma preocupação constante dos 
profissionais da área de Arquivos, de historiadores e demais pesquisadores. Pois mesmo 
se adotando os cuidados na conservação dos acervos não há garantias de que no futuro 
eles estarão disponíveis à pesquisa ou mesmo ao público em geral. 

Um método de reprodução que pode ser adotado para a preservação é a conversão 
do suporte físico dos documentos impressos, manuscritos ou mesmo gravuras e pinturas 
para o meio digital. Para tanto, basta realizar as atividades e tarefas de higienização, 
catalogação e digitalização e, em seguir, seu manuseio em mídias e equipamentos de 
informática e software. Para Andrade (1999), “entende-se por digitalização a tecnologia que 
toma uma fotografia eletrônica de um documento em papel (textos, mapas, desenhos de 
engenharia, e outros semelhante) e armazena digitalmente num sistema computacional”. A 
conversão de documentos em papel em imagens eletrônicas é feita com o uso de um 
scanner.  

Além da preservação do acervo, a digitalização oferece as seguintes vantagens: 
 

Como vantagens, a digitalização possibilita a realização simultânea da visualização imediata 
da imagem, do ajuste de parâmetros de captura e do controle de paginação, resultando, 
assim, no controle imediato da qualidade da imagem capturada [...] garantia de legibilidade 
das páginas digitalizadas, em razão da intervenção direta do operador; migração automática 
do documento para o arquivo óptico durante o processo de gerenciamento de 
armazenamento; e rápida recuperação da informação (ANDRADE, 1999, p.104). 

   
Portanto, a importância dessa atividade não se restringe apenas à preservação do 

acervo. A produção de cópias digitais do Acervo Virtual do MIS e a sua disponibilização no 



 

 

site  http://cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/acervo.php implicará na possibilidade de 
realização de consultas rápidas por parte de pesquisadores e da população em geral e no 
aumento do número de usuários via online. Além disso, visualiza-se a possibilidade de se 
ampliar atividades desenvolvidas por escolas que poderão consultar o acervo sem precisar 
se deslocar ao MIS. 
. 
Resultados 
 

Tratando-se das atividades do projeto do MIS que fazem parte da última edição das 
bolsas de Extensão Universitárias, à qual os integrantes acima indicados fazem parte da 
equipe de trabalho, podemos indicar as atividades realizadas a partir de janeiro de 2019 – 
período de ingresso dos atuais bolsistas –, consistiram na retomada das atividades das 
ações do projeto do MIS, especialmente no que se refere à conferência do banco de dados 
e da revisão das imagens inseridas e cadastradas no Acervo Virtual. No final do último ano 
houve a troca de bolsistas no projeto MIS, em decorrência da conclusão do curso, por isso, 
as atividades aqui relatadas tiveram como principal objetivo fazer com que os novos 
bolsistas entrassem em contato com as atividades que são realizadas e se familiarizassem 
com a rotina e a logística das ações da digitalização. 

Todas as atividades do projeto MIS na Unioeste de Marechal Cândido Rondon são 
realizadas no ambiente do CEPEDAL e do Laboratório de Microfilmagem e Digitalização 
(LAMIDI). Como somos em dois bolsistas no projeto, as atividades são desenvolvidas tanto 
no período da manhã como também no período da tarde. 

O primeiro contato que tivemos em relação ao projeto, deu-se com o conhecimento 
mais amplo com o site do MIS, acima indicado. No site, conhecemos como funciona a 
dinâmica de inserção das fotos, podendo verificar as categorias criadas para inserção 
temática e temporal que dividem e organizam as fotos em seu conjunto e criam indexadores 
de busca (pesquisa virtual de documentos). 

Foram também realizados alguns encontros com uma das antigas bolsistas do 
projeto que nos auxiliou no processo de aprendizagem das atividades que são realizadas 
pelo MIS. É importante destacar que ambos os dois novos bolsistas nunca haviam tido 
nenhum tipo de contato com as atividades realizadas no projeto de extensão vinculado ao 
MIS. Como primeira atividade prática realizada pelos bolsistas, foi tomar conhecimento de 
como as fotos estão organizadas dentro do HD Externo (matriz de segurança) do projeto. 
Em seguida, foram localizadas as últimas fotos que foram inseridas no site do MIS, e quais 
foram as últimas caixas de fotos que passaram pelo projeto de higienização e digitalização. 
Também tivemos uma orientação e treinamento para o uso dos computadores e os 
programas de recortes de imagens utilizados no projeto. Na sequência foram realizadas o 
recorte das fotos que já estavam digitalizadas. As fotos que são recortadas são salvas em 
dois formatos, alta resolução (TIFF), e baixa resolução (Jpg). 

Após esse procedimento foi realizado a conferência das fotos digitalizadas e 
recortadas, bem como da dinâmica de catalogação das fotos. A conferência consistiu em 
conferir a numeração das fotos, tanto no HD Externo do projeto como também no caderno 
das atividades do MIS que é utilizado para manter a organização e o controle das 
informações e serviços realizados no projeto, desde seu início até o presente momento. 
Trata-se de uma organização relativamente prática e eficiente, pois os dados básicos 

http://cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/acervo.php


 

 

registram as informações de identificação e de localização das pastas e das fotografias no 
seu acervo física (pastas do MIS) e no sistema virtual (banco de imagens do MIS, assim 
como nas pastas digitais das fotografias (arquivos digitais armazenados nos computadores 
do CEPEDAL, no HD Externo de 2-TB alocado no Cepedal (periférico e segurança) e no 
HD Externo e nos DVDs que armazenam as cópias de alta e de baixa resolução das 
imagens digitais e que são enviados ao MIS para atualização dos resultados. 

 
Considerações Finais 
 

O processo de catalogação consiste em juntar o catálogo com sua respectiva foto 
presente no HD Externo 2-TB (de segurança). Esse procedimento permite identificar as 
fotos e trazer suas informações para posterior inserção no site. Atualmente no site do 
projeto, constam no Banco de Imagens do MIS a inserção de 31.789 fotos, que já passaram 
pelo processo de higienização, digitalização, catalogação e se encontram disponíveis para 
consulta pública e realizações de pesquisas. 

Tendo em vista que ainda faltam mais de 10 mil fotos para serem trabalhada, é 
possível destacar a importância da continuidade do projeto e da cooperação, bem como 
sua integralização.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Os dados dos e-mails do integrantes constam na identificação dos autores. Com relação 
ao contato telefônico, qualquer informação pode ser obtida junto ao ramal do Cepedal: (045) 
3284-7869, ou no sitio: http://cac-php.unioeste.br/projetos/cepedal/contato.php. 
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AÇÕES PARTICIPATIVAS DO PROJETO FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

DA BACIA DO PARANÁ 3 (BP3) – PARCERIA ITAIPU E UNIOESTE  

Irene Carniatto1 (Coordenador da Ação de Extensão) Participantes: Juliana Bento de 

Oliveira 2 Patrick Luiz Bola Gonsales3  

  

Área Temática: Meio Ambiente Linha de Extensão: Questões Ambientais Modalidade: 

Comunicação Oral Palavras-chave: educação ambiental; comunidades de aprendizagem; 

pesquisa-ação participante.  

  

Resumo  

  

O Projeto Formação de Educação Ambiental (FEA) da BP3 vem fortalecendo as ações da 

Educação Ambiental, atividades de preservação e conscientização, principalmente para as 

novas gerações, em vários segmentos, nas Escolas e Centro de Educação Infantil dos 

municípios. A cada dois anos aproximadamente 130 gestores de 29 Municípios e 13.723 

pessoas das Comunidades de Aprendizagem participam da formação, sendo professores, 

universitários, técnicos, lideranças, servidores municipais.   

 

Apresentação   

A Educação Ambiental é uma das formas que possibilitam as mudanças de atitudes, 

permitindo ao indivíduo construir uma percepção da realidade na qual vive, estimulando a 

cidadania e a consciência ambiental (JACOBI, 2003). A educação é pioneira na transmissão 

e formação de opiniões, assim aliada na realização de projetos e ação que atendam ao 

princípio da responsabilidade socioambiental (BRITO, CUNHA, SIVERES, 2018).   Desta 

maneira, os projetos de extensão desenvolvidos nas universidades podem ser uma das 

alternativas, que estimulem o elo entre a comunidade acadêmica, social, cívica e 



 

 

empresarial, colaborando com a estratégia do desenvolvimento, assim aplicada de modo 

coletiva e que produz o crescimento econômico (NUNES, PEREIRA, PINHO, 2017).                                              

1Doutora em Engenharia Florestal. Coordenadora do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão 

sobre Proteção em Desastres (CEPED/UNIOESTE). Docente do Curso de Ciências Biológicas 

(Bacharel e Licenciatura), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, Unioeste - Campus 

de Cascavel. E-mail: irenecarniatto1@gmail.com.   2Mestranda em Desenvolvimento Rural 

Sustentável, Unioeste – Campus de Marechal Cândido Rondon e bolsista de Desenvolvimento 

Técnico e Inovação do Parque Tecnológico de Itaipu - PTI. E-mail: juhboliveira@gmail.com. 

3Acadêmico de Ciências Biológicas (Bacharel), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, 

Unioeste - Campus de Cascavel. E-mail: patrick_lbg_@hotmail.com.  

Em 2004 se iniciou a parceria da Unioeste com o Departamento de Educação Ambiental da 

Itaipu onde foram realizados os primeiros planejamentos de ações socioambientais para os 

29 munícipios que compõe a Bacia do Paraná 3, o qual é de grande importância territorial, 

social, econômica e ambiental para a região oeste do Paraná. Assim em 2005 iniciou o 

Programa de Formação de Educadores Ambientais (FEA) nos 29  municípios da Bacia do 

Rio Paraná 3, que tem como objetivo a formação para a ética do cuidado, que se 

fundamenta em princípios e valores que devem orientar as ações, motivar os diálogos entre 

as pessoas, incluindo o encontro de saberes diversificados.  O desenho para se chegar à 

totalidade das pessoas que interagem no território é o da Pesquisa-Ação-Participante 

(PAP), também conhecido como pessoas que aprendem participando, constituem quatro 

principais círculos de cultura socioambiental: PAP1: constituído pelo Órgão Gestor da 

Educação Ambiental; PAP2: responsáveis que gerenciam pelo processo nos 29 municípios; 

PAP3: grupo de educadores ambientais que desenvolvem o processo de aprendizagem e 

lideram as comunidades de aprendizagem; e PAP4: comunidades de aprendizagem 

constituídas através da intervenção dos PAP3.  O FEA procura garantir uma linha de 

condução que seja participativa e descentralizada. Por essa razão, foram definidos três 

polos de ação, com 300 vagas, sendo educadores e educadoras ambientais de cada polo 

situado nos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon.               No 

munícipio de Cascavel o programa é representado pelo Coletivo de Educação Ambiental 

de Cascavel (FEA-Cvel), que tem como objetivo motivar a coletividade e a integração de 



 

 

seus membros e suas comunidades de aprendizagem, sensibilizando a comunidade sobre 

a necessidade de um estilo de vida sustentável.  As ações pautam-se na sensibilização e 

nas propostas de Educação Ambiental realizados como programa permanente e integrado 

aos currículos de formação, escolares ou não, de vários segmentos da sociedade, sendo 

caracterizado por 61 Comunidades de Aprendizagem, nas quais representam as Pastorais 

da Criança e da Saúde, universidades, escolas da rede municipal e estadual de ensino, 

assim como entidades e outros grupos em geral.           Na Unioeste, o Centro de Estudos, 

Pesquisa e Extensão sobre Proteção e Desastres (CEPED/UNIOESTE) é que coordena a 

parceria com a Educação Ambiental de Itaipu, através de sua coordenadora que integra 

esse programa desde 2004.             O CEPED que possui como diretrizes, atuar nas áreas 

de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à proteção e educação ambiental, acompanha 

e contribui nessa parceria e tem o registro e os processos de certificação do Projeto FEA 

Itaipu, além do desenvolvimento de ações associadas à Defesa Civil, no qual visa à busca 

de redução de riscos de desastres, com a finalidade de cooperar para o desenvolvimento 

técnico, científico e cultural da proteção e defesa, e da sua divulgação junto à sociedade.            

Tendo como uns dos eixos de trabalhos a união da Política Nacional de Educação 

Ambiental e a Política da Defesa Civil, no qual desenvolvem ações socioambientais como 

oficinas, palestras educativas para tornar as cidades resilientes. Desde 2014 incorporou as 

ações do coletivo com objetivo de integrar e ampliar as atividades e dar um suporte técnico 

e extensionista aos gestores.  

  

Procedimentos Adotados  

A metodologia de trabalho consistiu no acompanhamento das atividades do FEA aplicada 

aos gestores do coletivo, através de  capacitação, no qual são ministrados  palestras e 

cursos presenciais, constituídos pelos seguintes temas: Educação Ambiental nas 

microbacias; saúde integrativa, segurança alimentar, gestão de resíduos sólidos, 

agrotóxicos e seus impactos para o meio ambiente e saúde, ações nos dias mundiais da 

água, do meio ambiente e da árvore.   



 

 

A programação foi dividida em 10 encontros educativos, realizados no decorrer dos dois 

anos de 2017 e 2018 com carga horária de 320 horas (160 horas por ano). Os encontros 

são organizados nos municípios que cedem estrutura física para a realização do encontro, 

sob a organização da equipe da Itaipu. Paralelo a esses encontros o Coletivo Educador de 

Cascavel realiza 48 horas (24 horas por ano) de formação própria no município, sob a 

orientação e organização dos Gestores de Educação Ambiental. Na conclusão deste 

processo de acompanhamento, os participantes são certificados, mediante 75% de 

presença e aproveitamento, através desse projeto realiza o acompanhamento através de 

relatório das ações das comunidades e o auxílio das atividades tanto do FEA como o do 

FEA-Cvel.  

              Foram elaboradas oficinas referentes ao cuidado e qualidade da água dos rios de 

Cascavel e aplicada para os alunos do ensino fundamental da rede pública do munícipio no 

dia mundial da água, essa é somente umas das atividades realizadas pelas Comunidades 

de Aprendizagem implantada pelo Coletivo no munícipio de Cascavel, outras atividades 

desenvolvidas são a realização, manutenção e/ou ampliação de seus espaços ambientais 

escolares: replantio de hortaliças e/ou flores, limpeza dos espaços das hortas, reposição 

de vasos nas hortas e/ou jardins suspensos. Algumas comunidades possuem atividades 

diferenciadas com as oficinas para fabricação de sabão com óleo usado, brinquedos, teatro 

e dança e outros, para as quais foram necessárias a aquisição de materiais específicos, 

ferramentas, tecidos, TNT, dentre outros, com apoio da verba de Projetos oferecida pela 

Itaipu Binacional.  

Resultados  

  

           O Programa de Formação de Educadores Ambientais, geralmente capacitam 130 

gestores de 29 Municípios, que concluíram a formação, sendo professores, universitários, 

técnicos, lideranças, servidores municipais, entre outros. E o público atingindo é de 

aproximadamente 13.723 participantes indiretos, nas comunidades de aprendizagem, nos 

municípios, esses dados são referentes aos anos de 2015 e 2016, informações cedidas 

pelo programa. Em 2018 o programa atendeu em média 70 gestores a cada encontro.                        



 

 

O FEA-Cvel possui em torno de 100 participantes incluindo os gestores e voluntários os 

quais estão distribuídos em 61 comunidades de aprendizagem, atuando de forma direta e 

indireta através de palestras e oficinas ministradas na comunidade, ação que já beneficiou 

aproximadamente 18.000 pessoas nos últimos seis anos, sendo que no período de 2017-

2018 foi registrado aproximadamente um público de 6000 pessoas.   

             Através dessas atividades são demostrada uma reflexão a partir da Educação 

Ambiental como um elemento fundamental na promoção de mudanças de comportamentos, 

visando à formação da cidadania ambiental, incluindo um processo de formação teórico-

metodológico crítico e embasado num compromisso ético, possibilitando ao indivíduo 

reconhecer-se como parte constituinte de uma realidade coletiva onde os direitos e deveres 

são dimensões de um mesmo processo de construção da cidadania.  Para transformar as 

diversas formas de participação em potenciais caminhos de dinamização da sociedade e 

de concretização de uma proposta de sociedade baseada na educação para a participação 

(JACOBI, 2003).              Assim a inclusão da Educação Ambiental em ambientes escolares 

e nas comunidades tem como objetivo provocar processos de mudanças culturais, visando 

sensibilizar a sociedade em relação á crise ambiental, demostrando quais modificações 

devem ser realizadas nos atuais padrões dos usos de recursos naturais, reconhecendo que 

as tomadas de decisões referentes às mudanças caracteriza um movimento que busca 

produzir um ponto de equilíbrio e relação de reciprocidade entre as necessidades sociais e 

ambientais (CARVALHO, 2004).  

  

Considerações Finais  

Estas formações enquanto programas permanentes e continuados ao longo do ano têm 

feito toda a diferença em mobilizar e formar pessoas para participarem de todos os demais 

programas ambientais. Podemos afirmar que através dessas atividades vêm contribuindo 

para a melhoria das ações socioambientais dos 29 munícipio, proporcionando à 

comunidade um ambiente mais equilibrado, assim como projetos que contribuem para a 

melhoria da qualidade da água, dos alimentos e também do cuidado com o nosso território. 

Esse trabalho de ação participativa juntamente com a Itaipu, Conselho dos Municípios 



 

 

Lindeiros, Municípios, Unioeste, NREs e outros nas parcerias desenvolvidas, hoje temos 

mais resiliência, mais cuidado e proteção ambiental e muito mais pessoas já mobilizadas 

para realização dos projetos socioambientais.  

Formas (s) de contato com a ação: irenecarniatto1@gmail.com  
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AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE UNIOESTE E UNIOCENTRO NA OPERAÇÃO 

PARANÁ NO MUNICÍPIO DE RAMILÂNDIA/PR. 

Adriane de Castro Martinez126   Marcelo Garcia, Marco Paccola - Coordenador da Ação de 

Extensão 

 

Participantes: Diécilly Franscini dos Santos127, Poliana Maria de Faveri Cardoso128 , Ana 

Carolina Keil, Angélica Dettoni Modzinski, Cintia Regina Festinalli, Daniela Hencke, Evandro 

Santana de Souza, Gabriela Aparecida França Fontana, Gislene Titon Fortes dos Santos, José 

Felipe Vicente, José Vytor Mognon Silva e João Pedro Martins da Silva, Karoline Herminia de 

Freitas Turco, Luana Bortoluzzi Trombim e Sara Nisse. 

 

 

Área Temática: Educação. Linha de Extensão: Saúde Humana. Modalidade: Comunicação 

Oral 

Palavras-chave: Operação Paraná; Operação Rondon; Extensão Universitária. 

 

Resumo 
A Operação Rondon Paraná, da mesma forma que o Projeto Rondon coordenado pelo Ministério 

da Defesa, apresenta como objetivo possibilitar a integração da Universidade com a Sociedade 

desenvolvendo ações transformadoras capazes de promover soluções para os problemas locais 

e regionais e, viabilizar o trabalho voluntário de professores, agentes e estudantes universitários 

no município, contribuindo para o seu desenvolvimento. No ano de 2018, a Unioeste juntamente 

com a Unicentro desenvolveram atividades no município de Ramilândia/PR e todas as ações 

foram de acordo com a necessidade e demanda do município. O envolvimento entre população 

e universitários foi satisfatório, obtendo um elevado índice de participantes nas ações. 

 

Apresentação 
As ações da Operação Rondon Paraná visam à formação de multiplicadores nas comunidades 

assistidas para contribuir na melhoria das condições de vida e bem-estar das pessoas. Outra 

preocupação da iniciativa é fortalecer a formação humana e profissional dos estudantes e, ainda, 

trabalhar pela qualidade e eficiência da administração municipal. 

 
126 Doutora, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: Adriane.martinez@unioeste.br 
127 Graduanda, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: diecilly_2904@hotmail.com 
128 Graduanda, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: polif1704@gmail.com 
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A Universidade Estadual do Oeste do Paraná participa deste projeto desde 2015, totalizando a 

participação em 3 operações. No ano de 2018 a Unioeste juntamente com a Universidade 

Estadual do Centro Oeste - Unicentro foram designadas para desenvolver 

atividades no município de Ramilândia no estado do Paraná nos dias 15 a 22 de julho 2018. 

Nesta atividade a Unioeste contou com a participação de 8 acadêmicos e a professora 

coordenadora. A professora realizou visita precursora no município e após, os alunos passaram 

por um período de preparação, onde organizaram oficinas que foram aplicadas no município. 

Para conhecer mais sobre o Projeto, neste ano a Unioeste organizou palestras sobre o Projeto 

aos acadêmicos e professores interessados em participar destas e outras Operações, as 

mesmas aconteceram durante o Seminário de Extensão da Unioeste. 

 

Procedimentos Adotados 
No dia 27 de abril de 2018 a Pró-reitoria de Extensão(Proex), lançou o edital 016/2018 para ao 

processo de inscrição e seleção de acadêmicos para a Operação Rondon Paraná que ficou 

aberto até o dia 27 de maio de 2018. Neste edital foram recebidas 19 inscrições de acadêmicos 

de todos os Campi da Unioeste e de diversos cursos. 

No dia 18 de junho de 2018, a professora coordenadora realizou a entrevista com os alunos 

previamente selecionados, conforme ações que seriam desenvolvidas no município. Nesta 

reunião foi mostrado as fotos do local do alojamento e também dos locais onde seriam 

desenvolvidas as atividades do projeto, além de uma explanação completa de como é o 

município, quais são as necessidades da comunidade e quais são as atividades que deverão ser 

readequadas. Foram também discutidos os projetos enviados pelos acadêmicos 

Após a entrevista individual, a professora dialogou sobre os projetos enviados pelos acadêmicos 

e escolheu 8 acadêmicos, que participaram do das reuniões e atividades de preparação que 

aconteceram entre os meses de maio a julho, sendo realizada reuniões presenciais e atividades 

a distância. 

A equipe da UNIOESTE atuou no Município de Ramilândia/PR, juntamente com a equipe da 

UNICENTRO, totalizando 19 Rondonistas. A abertura do Projeto aconteceu no Miniauditório do 

campus de Cascavel da Unioeste, e contou com a participação de docentes e acadêmicos da 

Unioeste e Unicentro que participaram da atividade, de gestores das prós-reitorias de extensão 

das duas IES e do Prefeito municipal de Ramilândia e outros servidores municipais. 

A equipe ficou alojada no Núcleo pedagógico Municipal, que fica ao lado da Escola Municipal, e 

neste local eram realizadas as reuniões, divisões de atividades e itinerários diários, já que os 

trabalhos além de contemplarem a parte urbana do município, também eram destinados às 

comunidades rurais mais afastadas da sede municipal. 

As atividades foram realizadas nas escolas, colégios, unidades de saúde, centros comunitários, 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), dentre outros espaços (até mesmo 

improvisados), visando a atendimento a toda comunidade. Os trabalhos eram realizados de 

forma sequencial, onde se buscava, num primeiro momento, conhecer os participantes por meio 



 

 

de apresentações que visavam à interação entre todos e a “quebra do gelo”, promovendo uma 

melhor harmonia entre os envolvidos. Após essa breve conversa, iniciávamos o conteúdo das 

palestras e/ou oficinas, onde se realizava uma explanação do conteúdo, com explicações 

teóricas e práticas. Durante as atividades buscamos deixar os participantes bem à vontade, 

salientando dúvidas e interagindo, objetivando assim a integração entre Rondonistas e 

comunidade. 

Resultados 
Para a realização dos objetivos propostos, no primeiro dia de atividade no município realizamos 

reuniões com todos os gestores municipais como a secretaria de educação, lar dos Idosos, 

secretaria de saúde, gabinete do prefeito, para reinterar as atividades propostas na viagem 

precursora quando foi feito um diagnóstico das necessidades e reivindicações do município. Na 

sequência, foram re-orientados e re- elaborados algumas atividades que foram desenvolvidas 

no município e no assentamento 16 de maio que se localiza na região rural da cidade. 

Foram desenvolvidas 33 oficinas com um total de 119 horas de treinamento (Média 20h por dia), 

obtivemos 134 participantes da comunidade, 254 servidores públicos municipais, foram 

atendidas 151 pessoas na feira de saúde e cidadania, com um total de 539 pessoas atendidas 

diretamente pela operação. 

Na área da saúde foram realizadas oficinas para Cuidadores de Idosos, Oficina de Humanização 

para profissionais de saúde, Oficina para Agentes de Saúde e de Endemias e Oficina de 

Segurança do Trabalho. Na área de Direito e Justiça, foram realizadas as oficinas de Formação 

de Conselheiros, Oficina para o Conselho Tutelar, Oficina de licitação para empresários, Oficina 

de agricultura familiar, Licitações e Contratos na Administração Pública Municipal e Oficina de 

aposentadoria/INSS. Na área da educação foram realizadas as oficinas de, Oficinas Educação 

para Professores da Rede, Atividades de incentivo à literatura, Oficinas de relacionamento 

interpessoal e de equipes, Oficina de brucelose na pecuária leiteira, Oficina de Empoderamento 

das mulheres, Oficina de cultivo de plantas medicinais e Oficina educação ambiental. Na área 

da cultura foram realizas as oficinas de tenda do Conto: Trocas intergeracionais em relato de 

histórias e memórias, Oficina de Forró e dança do ventre, gincana de Esportes, oficina de 

acampamento (Montagem, comida mateira, nós, etc) e alongamento e ginástica, contando 

também que houve um multirão da saúde que atendeu toda a cominidade com avaliação de 

saúde bucal, aferição de pressão e glicemia, avaliação de IMC, com atendimentos nas parte 

jurídica e diversas atividades recreativa para as crianças. 



 

 

 
 

Figura 1- Palestra para profissionais de educação 
do município. 

Figura 2. Palestra sobre saúde do agricultor. 
(Assentamento 16 de maio) 

 

  

Figura3- Oficina Tenda do conto no lar dos 

idosos. 

Figura4-Oficina de musicalização no lar dos 

idosos. 

 

 

 

Figura 5. Gincana esportiva com as crianças da 
comunidade. 

Figura 6. Avaliação de Saúde Bucal. (Feira de 
Saúde) 



 

 

 

 

Considerações Finais 
 

O trabalho desenvolvido numa perspectiva interdisciplinar pelas equipes da UNIOESTE e 

UNICENTRO foi considerado satisfatório, sendo que o principal fator apontado pelas 

equipes em relação ao trabalho foi justamente o enriquecimento pessoal e profissional 

adquirido em decorrência da troca de experiências, saberes e culturas. Daí a importância 

deste formato de projeto na formação profissional e na afirmação da cidadania do 

universitário. É sem dúvida uma lição de cidadania para toda a vida. Forma(s) de contato 

com a ação. 

Chegar em Ramilândia e se deparar com novos desafios que não havíamos planejados 

ativou o dinamismo e sagacidade que o extensionista necessita ter. Foi apenas uma 

semana mas de intenso aprendizado, de ajuda ao próximo, de auto-ajuda, informação, 

novidades e histórias. 

Portanto com as atividades desenvolvidas, buscou despertar nos participantes a 

compreensão da importância do impacto social que projetos de carácter extensionista têm 

na vida da comunidade loca e acadêmica, se destacando na imensa troca de saberes. 

 

Número da Correspondência Registrada (CR): 54313/2018 
 

Referências 
 

MOITA, Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro; ANDRADE, Fernando Cézar Bezerra. 

Ensino-Pesquisa-Extensão : um exercício de indissociabilidade na pós- graduação. Revista 

Brasileira de Educação , v. 14, n. 41, Maio/Agosto, 20 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA. Projeto Rondon, 2016. Disponível em: 

https://projetorondon.defesa.gov.br/ Acesso em: 30/05/2019 

 

SOUZA, O. S. S. A extensão universitária e as universidades populares. Revista da Faced,

 n. 9, p. 252-64, 2005. Disponível em:. 

https://portalseer.ufba.br/index.php/index/index Acesso em: 28/05/2019 

 

https://projetorondon.defesa.gov.br/
https://portalseer.ufba.br/index.php/index/index


 

 

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM PERSPECTIVA DE GÊNERO: O TRABALHO DO 

NÚCLEO MARIA DA PENHA – TOLEDO COM A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 
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Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Direitos individuais e coletivos  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Núcleo Maria da Penha; Violência contra a mulher; Direitos humanos. 
 
Resumo 
 
O artigo apresenta as ações socioeducativas desenvolvidas pelo Projeto de Extensão 
Núcleo Maria da Penha. O objetivo é localizar a importância do trabalho de prevenção para 
o enfrentamento da violência de gênero no âmbito doméstico e familiar. Para tanto, 
apresentamos os resultados obtidos com a aplicação de um material pedagógico 
desenvolvido pela Equipe Numape, o Jogo “o que te atrai o que te afasta?”, aplicado com 
os jovens que frequentam o Projovem, um Serviço de Convivência.  
 
Apresentação 
 

O Núcleo Maria da Penha (Numape) é um Projeto de Extensão da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste campus Toledo. As ações do Numape são 
voltadas para o enfrentamento e a prevenção da violência de gênero no âmbito da Lei Maria 
da Penha (Lei 11.340/06). Neste sentido, o Numape oferece à população serviços de 
caráter preventivo, como ações socioeducativas de cunho pedagógico e formativo; além do 
atendimento social e jurídico gratuito para mulheres em situação de violência. O Numape 
se propõe ainda a ser um espaço de construção de conhecimentos que permitam contribuir 
para o fortalecimento e articulação da rede de proteção social do Município de Toledo, 
tendo como horizonte a garantia dos direitos e o enfrentamento às diversas formas de 
violência. 

 
129 Professora Associada do Curso de Serviço Social da Unioeste/campus Toledo, e Coordenadora do Projeto 
de Extensão Universitária Núcleo Maria da Penha. E-mail: zelimar@yahoo.com.br 
130 Cientista Social. Bolsista recém-formada no NUMAPE Toledo. E-mail: kalvescamila@gmail.com 
131 Advogado. Bolsista recém-formado no NUMAPE Toledo. E-mail: advocacia.zonta@gmail.com 
132 Graduanda em Serviço Social - Unioeste/campus Toledo, estagiária bolsista do NUMAPE Toledo. 
E-mail: katyfreytag18@hotmail.com. 
133 Graduando em Direito – Unioeste/campus Marechal Cândido Rondon, bolsista de graduação no NUMAPE 
Toledo. E-mail: vic_jacobs@hotmail.com. 
134 Assistente Social. Bolsista recém-formado no NUMAPE Toledo. E-mail: villianv11@hotmail.com 



 

 

A equipe do Numape Toledo é formada por cinco bolsistas: três profissionais recém-
formados dos cursos de Ciências Sociais, Direito e Serviço Social; e dois estudantes de 
graduação em Direito e Serviço Social. Esta equipe é orientada por uma coordenadora 
técnico-científica, que orienta os profissionais de Serviço Social e Ciências Sociais e por 
uma coordenadora orientadora da área de Direito. 

A profissional da área de Ciências Sociais trabalha por meio de dois eixos de ação: 
elaboração de intervenções de caráter preventivo e de capacitação profissional, abordando 
as relações de gênero e temas sobre a violência doméstica, violência contra a mulher e 
violência de gênero.  

A atuação da área de Direito está voltada aos atendimentos jurídicos no âmbito da 
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) e abrange as ações criminais e cíveis necessárias para 
a mulher garantir seus direitos e de seus dependentes. Assim, o advogado do Núcleo atua 
especialmente em orientações e acompanhamento processual de mulheres em situação de 
violência. Já a atuação na área do Serviço Social, está voltada a realização de atendimento 
socioassistencial às mulheres em situação de violência para identificação das demandas, 
orientações e encaminhamentos para o atendimento às necessidades manifestas pelas 
atendidas e seus dependentes. 

As atividades da equipe Numape Toledo tiveram início em março de 2018 com a 
abertura do projeto nas dependências da Unioeste/campus Toledo-PR. Desde então, o 
Numape oferece atendimentos de segunda à sexta-feira em horário comercial e realiza 
agendamentos para atendimento noturno conforme necessidade das mulheres que 
procuram o serviço. 

O Numape atende toda a mulher que procurar orientação e informações sobre seus 
direitos. Os atendimentos sociojurídicos são oferecidos àquelas mulheres que residem em 
Toledo ou nos municípios que abrangem a Comarca de Toledo-PR135. Nesse sentido, a 
tutela jurídica dos atendimentos e o acompanhamento socioassistencial das mulheres é 
exclusivo para aquelas em situação de violência e vulnerabilidade socioeconômica.  

De março de 2018 a abril de 2019, o Numape cadastrou 66 mulheres nos serviços 
prestados pela equipe técnica. Realizou-se nos meses de fevereiro a abril deste ano, 200 
intervenções técnicas na área do Direito, e 195 intervenções técnicas na área do Serviço 
Social. Como exemplo destas intervenções técnicas, temos: atendimentos; orientações; 
acompanhamentos; encaminhamentos; contatos com rede de serviço; elaboração de 
documentos, etc. 

Além dos atendimentos, o Numape Toledo possui forte atuação no âmbito das ações 
preventivas. A equipe Numape realiza ações socioeducativas que abrangem os espaços 
educacionais e profissionalizantes na cidade de Toledo e região. Durante o período de 
atividades do Projeto, a equipe realizou 73 ações socioeducativas.  

Tais ações socioeducativas se articulam em consonância com os princípios dos 
direitos humanos e da perspectiva de gênero, em torno da sensibilização e enfrentamento 
às violações de direito dos sujeitos socialmente caracterizados como gênero feminino. 
Sobre esta perspectiva, as atividades elaboradas atuam com o objetivo de transformação 
social em busca da efetivação dos direitos humanos, em particular das mulheres.  

 
135 São municípios da Comarca de Toledo-PR: Toledo, São Pedro do Iguaçu e Ouro Verde do Oeste. 



 

 

As ações são fundamentadas através da formação pertinente a cada integrante da 
equipe, tratando aspectos sociais e jurídicos. No panorama legal, apontamos a Lei Maria 
da Penha, como fundamento de extrema importância para a legitimidade das ações 
socioeducativas desenvolvidas, assim como do universo onde são aplicadas, conforme o 
art. V, das medidas integradas de prevenção:  
 

V - A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e 
à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção 
aos direitos humanos das mulheres (BRASIL, 2006) 
 

As atividades socioeducativas realizadas nos municípios136 de abrangência de ação 
do Numape Toledo, consistiram em capacitações técnicas para profissionais da área de 
saúde e assistência. Dentre as atividades socioeducativas realizadas no município de 
Toledo, destacam-se: atividades nas escolas de educação básica do estado; ações na 
cadeia pública do município; palestras para mulheres trabalhadoras da indústria 
farmacêutica Prati-Donaduzzi; palestras e dinâmicas realizadas no âmbito das 
universidades: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste e  Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, com alunos, professores e servidores; atividades 
com os usuários do programa Participação destinado às famílias acompanhadas pelos 
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS; atividades com as mulheres gestantes 
que participam do programa Cegonha Feliz ofertado nos CRAS; e com os adolescentes de 
15 a 17 anos, participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV. 

A respeito da importância do trabalho socioeducativo com vistas à prevenção das 
violências de gênero contra as mulheres, o ordenamento jurídico brasileiro apresenta, no 
mínimo, três marcos normativos acerca da obrigatoriedade de adoção de uma perspectiva 
de gênero nos processos educativos. Apesar desse tema ter sido retirado do Plano 
Nacional de Educação e dos planos estaduais e municipais de ensino, é possível perceber 
o quão relevante é a matéria dessa discussão. 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher (1979), no artigo 10, alínea c, prevê: 

 
A eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis masculino e 
feminino em todos os níveis e em todas as formas de ensino mediante o 
estímulo à educação mista e a outros tipos de educação que contribuam 
para alcançar este objetivo e, em particular, mediante a modificação dos 
livros e programas escolares e adaptação dos métodos de ensino. (BRASIL, 
Decreto nº 4.377, de 13 de set. de 2002,2002) 
 

É importante ressaltar que essa Convenção visa eliminar a discriminação contra a 
mulher, a fim de assegurar a igualdade de direitos com o homem na esfera da educação. 
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

 
136 Assis Chateaubriand, Guaíra, Ouro Verde do Oeste, Palotina, São Pedro do Iguaçu, Toledo.  



 

 

(Convenção de Belém do Pará, 1994), segue a mesma linha ideológica em seu artigo 8º, 
alínea b: 

Modificar os padrões sociais e culturais de conduta de homens e mulheres, 
inclusive a formulação de programas formais e não formais adequados a 
todos os níveis do processo educacional, a fim de combater preconceitos e 
costumes e todas as outras práticas baseadas na premissa da inferioridade 
ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados 
para o homem e a mulher, que legitimem ou exacerbem a violência contra a 
mulher. (BRASIL, Decreto n. 1.973, de 1 de ago de 1996,1996) 
 

Neste sentido, a atuação do Numape está em consonância com os principais 
tratados que orientam a atuação no enfrentamento da violência contra as mulheres. As 
convenções aqui citadas são de âmbito internacional e foram recepcionadas pelo Brasil, a 
fim de combater a violência de gênero, com enfoque na prevenção. 

Em nível nacional, possuímos a Lei Maria da Penha (BRASIL, Lei 11.340, de 7 de 
ago. de 2006), em seu artigo 8º, inciso II e IX, visa o ensino de conteúdos relativos aos 
direitos humanos, à equidade gênero, e a promoção de estudos e pesquisas com 
perspectiva de gênero e de raça ou etnia, relacionadas às causas, às consequências e a 
frequência da violência doméstica e familiar, a fim de sistematizar dados, e avaliar as 
medidas adotadas para o combate à violência. 

Assim, mediante o exposto, o Estado brasileiro possui a obrigação legal de assegurar 
a implementação de conteúdos que visam a eliminação de estereótipos de homens e de 
mulheres que legitimam ou reforçam a violência contra a mulher, a partir de uma perspectiva 
de gênero. Neste sentido, o projeto Numape cumpre com seu papel na atuação de 
prevenção, proteção e assistência às mulheres em situação de violência na cidade de 
Toledo e região.  

 
Procedimentos Adotados 
 

No âmbito das ações preventivas aplicadas com o público jovem, o Numape Toledo 
desenvolveu um jogo didático intitulado “O que te atrai, o que te afasta”. O jogo foi 
desenvolvido para a campanha “16 dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher” 
no ano de 2018. Nesta ocasião, o material foi aplicado com estudantes dos Colégios 
Estaduais, Luiz Augusto Morais Rego e Senador Attílio Fontana. 

O material confeccionado consiste em 4 jogos, contendo 15 cartas, nas quais estão 
descritas situações abusivas, bem como perguntas a respeito de quais qualidades são 
consideradas quando se está interessado em alguém. O objetivo é que os/as adolescentes 
exponham suas opiniões a respeito dos comportamentos enunciados e que achem 
soluções para os conflitos relatados. 

A medida que o debate é impulsionado pelas situações expostas nas cartas, pede-
se que os participantes façam anotações da solução encontrada para cada caso. Assim, o 
jogo provoca o debate sobre relacionamentos abusivos, ciclos da violência e 
desnaturalização de noções abusivas sobre amor e afetividade. 



 

 

Essa atividade permitiu que os adolescentes conhecessem as dinâmicas dos ciclos 
da violência e como os relacionamentos abusivos anunciam as características da violência 
doméstica e intrafamiliar. 

 O objetivo da atividade foi conversar com os/as adolescentes sobre suas 
experiências com relacionamentos afetivos, o que eles gostam em seus parceiros, o que 
eles não gostam; como negociar os desejos e vontades em uma relação afetiva, como 
resolver conflitos e como identificar abusos.  
   
Resultados 
 

Desde a criação deste material didático, 196 adolescentes participaram das 
atividades de aplicação do jogo. Em 2019, o jogo foi utilizado durante as ações 
socioeducativas com os grupos de Projovem de todos os CRAS do município de Toledo, 
totalizando a participação 124 adolescentes entre 14 e 17 anos. Foram 10 ações 
socioeducativas destinadas a este público, sendo 6 ações realizadas nas dependências do 
CRAS de cada território, e 4 ações realizadas no campus da Unioeste.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Atividade “O que te atrai? o que te afasta?” com o Projovem do CRAS IV. 
 

 A partir da análise das respostas preenchidas pelos adolescentes, avaliamos a 
presença de alguns elementos relevantes para este estudo.  

Em primeiro lugar, ficou visível a naturalização de determinados comportamentos 
abusivos, como o controle da privacidade dos parceiros em um relacionamento. A respeito 
das noções abusivas sobre afetividade, a presença dos ciúmes nos relacionamentos é tida 
como sinônimo de amor, ainda que este seja a causa de demonstrações de controle e 
violência.  

Conforme as situações das cartas eram expostas e o nível da violência se agravava, 
as soluções encontradas pelos adolescentes eram orientadas pelo sentido de vingança. 
Como exemplo, ao serem questionados sobre o que fariam caso fossem traídos, a resposta 
quase que automática era ou "eu faria o mesmo" ou "eu mataria!". 



 

 

Um aspecto positivo foi observar que grande maioria dos/as adolescentes são 
conhecedores de seus direitos e sabem identificar situações de abuso como o estupro e a 
exposição da intimidade do casal como forma de violência moral. 
 
Considerações Finais 
 
A realização do trabalho preventivo com os adolescentes por meio do jogo “O que te atrai? 
o que te afasta?” demonstrou a importância em formular novos instrumentos de diálogo 
com a juventude, a fim de desnaturalizar práticas abusivas que podem resultar em 
situações de violência doméstica e conjugal.  
A partir dos resultados obtidos, ficou visível a necessidade de dialogar mais sobre as 
consequências dos ciúmes e desnaturalizar o sentimento de posse que permeia as relações 
afetivas. Como aspecto positivo, ressaltamos a receptividade dos grupos em dialogar sobre 
o tema.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Para entrar em contato com o Núcleo Maria da Penha, ligue (45) 3379-4099. Email: 
numapetoledo@gmail.com. Endereço: Rua da Faculdade, nº645. Bairro La Salle, Toledo - 
PR, Cep 85903-000. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 544932018. 
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Resumo 
 
O projeto de extensão Unioeste Runners tem por objetivo promover a saúde e a qualidade 

de vida através da prática de caminhada de rua. Participam do projeto 86, adultos com 

idades entre 18 a 60 anos, residentes no município de Marechal Cândido Rondon - PR, 

tanto pessoas fisicamente ativas quanto sedentárias. O programa de caminhada de rua 

consiste em duas sessões de exercícios físicos por semana, divididos em aquecimento, 

exercícios de biomecânica, coordenação, propriocepção; treinamento com intensidade 

leve, moderada e forte, volta à calma com alongamentos para todos os grupos musculares.  

 

Apresentação 
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 O caminhar ou andar a pé tem merecido atenção especial, uma vez que pode ser 

uma forma importante das pessoas realizarem atividade física como parte do seu cotidiano. 

Torna-se assim pertinente conhecer os benefícios da prática regular de caminhada, 

nomeadamente nos adultos, faixa etária ativa da sociedade que é particularmente 

susceptível a um estilo de vida sedentário. É também importante conhecer a percepção que 

os praticantes têm, da influência que a caminhada exerce sobre a sua qualidade de vida 

(SAMPAIO, 2007). 

 A caminhada é uma das atividades físicas de mais fácil acesso com potencial para 

tornar a população mais ativa fisicamente, além de poder ser praticada em ambientes 

variados, independe do uso de equipamentos especiais (ADAMOLI et al., 2011). A 

caminhada tem como grande vantagem poder ser praticada por qualquer pessoa, 

independente de idade ou sexo, e, por ser uma forma natural e saudável de exercitar-se 

em baixo impacto e intensidade, representa uma atividade propícia à melhoria tanto do 

condicionamento físico quanto da composição corporal (SILVA, 2006). A atividade física, 

apesar de ser considerada uma importante forma de promoção da saúde, qualidade de vida 

e bem-estar físico e mental (ARAÚJO e ARAÚJO, 2000). O número de pessoas que 

começou a praticar atividades físicas de maneira sistemática aumentou nos últimos anos 

(ALBINO et al., 2010). 

  Alguns estudos demonstram que a prática de atividade física pode ser benéfica para 

a qualidade do sono (MELLO e TUFIK, 2004; SCHMID et al., 2009). Segundo O’Connor e 

Youngstedt (1995), o sono de pessoas ativas é melhor que o de pessoas inativas, com a 

hipótese de que um sono melhorado proporciona menos cansaço durante o dia seguinte e 

mais disposição para a prática de atividade física. Os benefícios da caminhada apresentam 

ainda benefícios de ordem psicológica que se prendem com a melhoria dos estados de 

humor: redução da tensão, depressão, raiva e confusão, acréscimo da vitalidade, vigor e 

clareza (RAMOS, 1993). 

 

Procedimentos Adotados 

 



 

 

O projeto de extensão Unioeste Runners atende a população do município de Marechal 

Cândido Rondon - PR. São realizados encontros duas vezes por semana, nas terças e 

quintas-feiras, com duração de uma hora e trinta minutos, das 17h30min até 19h00min. O 

treino é dividido em quatro etapas, sendo elas: aquecimento (8 minutos com intensidade 

variada entre leve e moderado), educativos para que haja a melhora no desempenho 

biomecânico durante a execução da caminhada, circuitos de exercícios de força e 

resistência, equilíbrio e propriocepção. Após os educativos, é realizado o treino de 

caminhada, por sessões organizadas com intensidade leve, moderada e forte. O treino é 

finalizado com alongamentos para todos os grupos musculares, principalmente os 

solicitados durante á prática. Os participantes são divididos em três grupos, conforme sua 

condição física (VO2máx), avaliada no início das atividades obtidos pelo teste de Léger 

(LÉGER; LAMBERT, 1982), sendo eles: iniciantes, intermediários e avançados, com idade 

entre 18 e 60 anos.  

A amostra foi composta por 86 indivíduos de ambos os sexos (mulheres, n= 59; homens, 

n=27), praticantes de caminhada regularmente (pelo menos três vezes por semana) na 

pista de atletismo do complexo Poliesportivo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná.  

 
Resultados 
 
Em relação aos treinamentos realizados, após o período de aquecimento (04’ a 08’), os 

participantes realizam atividades (educativos) que melhoram os aspectos técnicos da 

caminhada (figura 01). Nos educativos são ensinados aos participantes, como ter uma boa 

postura para caminhar, desde a posição dos braços, ângulo próximo de 90 graus, utilização 

do antepé para atacar o solo (pisada). Ao final do treino, são realizadas atividades de 

alongamento, privilegiando os grupos musculares que foram mais requisitados durante a 

sessão de treinamento. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 01 – Participantes do projeto Unioeste Runners realizando os exercícios de educativos.   

 
Considerações Finais 
 
Pode se perceber que há uma melhora tanto do estado físico, como na flexibilidade, força, 

melhora na mecânica da caminhada, quanto de fatores psicológicos, evidencia-se com esse 

projeto que a prática de caminhada leve, moderada e intensa, pode ser um fator que 

modifica positivamente a qualidade do sono e estresse, contribuindo para a melhoria dos 

aspectos emocionais dos praticantes. 
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Resumo 
 
A Unioeste possui desde 1997 um Programa permanente de Educação Especial – PEE – 
que promove o acesso e a permanência de pessoas com deficiência nos cursos de 
graduação, pós-graduação e cursinho pré-vestibular. Dentre suas atividades, destaca-se a 
adaptação de textos para os acadêmicos com deficiência visual, especialmente os cegos, 
que fazem uso de softwares ledores de tela para o acesso aos textos científicos e para a 
elaboração de seus trabalhos acadêmicos. A partir do Manual de Adaptação, com uso de 
tecnologia apropriada, que inclui escaneamento, conversão de arquivos e correção, 
técnicos, estagiários e bolsistas do PEE vem desempenhando esta atividade de adaptação, 
num constante aprimoramento, promovendo condições para o estudo dos acadêmicos 
cegos na Unioeste. Encontra-se em implantação no sistema Pergamum, das Bibliotecas da 
Unioeste, a inserção do acervo de textos adaptados pelo PEE para o acesso amplo e 
facilitado dos acadêmicos com deficiência visual.  
 
Apresentação 
 

O Programa de Educação Especial (PEE), como um Programa Permanente de 
Extensão cujo objetivo principal é promover o ingresso e a permanência de pessoas com 
deficiência e ou necessidades especiais, é de suma importância para o funcionamento da 
universidade como instituição inclusiva, em consonância com as políticas educacionais 
vigentes (BRASIL, 1996; 2015). Sendo assim, o trabalho realizado na adaptação de textos 
para alunos com deficiência visual tem importância capital, pois este é o que viabiliza o 
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processo de aprendizagem do acadêmico cego na universidade, contribuindo para a 
formação acadêmica e socialização de saberes de pessoas que apresentam deficiência. 
Procedimentos Adotados 
 

A adaptação de textos para softwares ledores de tela, a fim de que os acadêmicos 
cegos da Unioeste, tanto em cursos de graduação, pós-graduação e até mesmo no 
cursinho pré-vestibular, possam ter acesso aos textos científicos é uma atividade 
significativa e intensa no PEE. Para sua realização, inicialmente são disponibilizadas 
orientações da equipe. A adaptação tem vários passos, dependendo do estado dos textos. 
Alguns professores enviam diretamente textos de forma digitalizada, porém muitos textos 
vêm de forma física, impressa, sendo necessária a digitalização. Este trabalho gera um 
arquivo no formato de pdf imagem, então, será preciso convertê-lo para texto e, assim, 
conseguir-se-á fazer as adaptações necessárias. 

Para a correção do texto digitalizado, o PEE possui um software exclusivo que 
possibilita a conversão do pdf em texto. Assim, com o arquivo convertido em texto, aplicam-
se as regras criadas pelo PEE em conjunto com alunos cegos, para melhor atendê-los, as 
quais constam no Manual de Adaptação (UNIOESTE, s/d). Estas regras possibilitam o 
desenvolvimento da leitura pelo DOSVOX, software utilizado pelos acadêmicos cegos. 
Além das regras gerais, é preciso observar se o texto não possui erros de desconfiguração 
na hora da conversão, lembrando que o arquivo original está sempre à mão para fazer as 
comparações, ressaltando que é proibido fazer qualquer alteração, seja gramatical ou que 
mude o sentido do texto.  

Compreendendo a importância deste trabalho de adaptação de textos, é necessário 
estar sempre atento e mantendo constante esforço para que as adaptações tornem o 
estudo do acadêmico com deficiência visual possível com as leituras necessárias, no 
entanto, muitas vezes encontram-se dificuldade na hora de adaptar os textos, devido à 
condição física do texto a ser escaneado, se este tem grifos, se esta amassado ou é muito 
antigo e usado, além de que há textos que contêm gráficos e imagens, sendo necessária a 
descrição dos mesmos. Portanto, este contexto exemplifica a complexidade e as exigências 
da atividade, para que se busque ao máximo apresentar para o acadêmico cego um texto 
acessível e com descrições fieis e compreensíveis. 

Os textos adaptados são enviados por e-mail aos acadêmicos, com a devida 
indicação das disciplinas e docentes respectivos, contribuindo na organização do estudo e 
pesquisa do acadêmico. 

Nesses vinte e dois anos de existência do PEE com presença de acadêmicos cegos 
nos Cursos de Pedagogia, Ciências Biológicas e Enfermagem, como também nas 
Especializações em Fundamentos da Educação e História da Educação Brasileira, além do 
Mestrado em Educação, no campus de Cascavel, milhares de textos foram adaptados, 
compondo um acervo significativo. Várias tentativas foram empreendidas com o objetivo de 
constituir um repositório, infelizmente, sem êxito, ficando o conjunto do material adaptado 
no arquivo hd do Z do Programa. 



 

 

Em 2018, foi estabelecido diálogo com a coordenação geral das bibliotecas da 
Unioeste com o objetivo ampliar o acesso do conjunto dos textos adaptados em txt e pdf. 
Como nas bibliotecas da Unioeste é utilizado o programa Pergamum148 de bibliotecas  para 
que os usuários “renovem online, de forma autônoma, os materiais que pegaram 
emprestado na biblioteca, individual ou simultaneamente, por até cinco vezes pelo Meu 
Pergamum, desde que o material não esteja reservado para outro usuário” (CATÁLOGO 
PERGAMUM MUSEU GOELDI, 2019), deu-se início a uma adaptação do sistema incluindo 
os textos em txt e pdf, exclusivos para usuários cegos na Biblioteca Central do campus de 
Cascavel. Como um sistema informatizado, o Pergamum é uma  

  
[...]ferramenta reúne todas as informações e serviços disponíveis do 
sistema. Disponibiliza informações referentes a renovações, empréstimos, 
reservas, materiais pendentes, débitos, histórico de transações, 
levantamento bibliográfico, comutação bibliográfica e permite definir perfil 
para DSI (Disseminação Seletiva da Informação) de acordo com o assunto 
de interesse. No campo Serviços, ao posicionar o cursor na opção 
empréstimo, é possível visualizar as opções: renovação, reserva, histórico e 
afastamento (CATÁLOGO PERGAMUM DO MUSEU GOELDI, 2019). 

 
No campo de Serviços, inseriu-se no lado esquerdo da tela do Pergamum um ícone 

de acessibilidade que indica que aquele determinado texto é adaptado para que os 
programas NVDA ou DOSVOX façam a leitura adequadamente ao acadêmico, como pode 
ser observado na Figura 1. 
 
Figura 1 – Excerto da tela do Pergamum  

  

 
148 O PERGAMUM é um sistema informatizado de gerenciamento de dados, direcionado aos diversos tipos 

de Centros de Informação. O Sistema funciona de forma integrada, com o objetivo de facilitar a gestão dos 
centros de informação, melhorando a rotina diária com os seus usuários. O Pergamum iniciou as suas 
atividades no ano de 1997 e atualmente está em mais de 424 Instituições, aproximadamente 8000 bibliotecas 

em todo o Brasil (atualmente com uma unidade em Angola), utilizando o Sistema. [...] A Rede possui um 
mecanismo de busca ao catálogo das várias Instituições que já adquiriram o software, com isto, formando a 

maior rede de Bibliotecas do Brasil. Neste catálogo o usuário pode pesquisar e recuperar registros on-line de 
forma rápida e eficiente. No Museu Paraense Emílio Goeldi o sistema atende aos acervos bibliográficos, 

arquivísticos e museológicos da instituição. Os acervos ficam integrados em um único catálogo onde o usuário 
tem acesso a localização de cada item catalogado, com a possibilidade de acesso a imagens e PDF dos 
materiais (CATÁLOGO PERGAMUM DO MUSEU GOELDI, 2019).  



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Reprodução de parte da tela do Pergamum referente a obra adaptada, com ícone representativo de pessoa 

com deficiência visual (à esquerda) 
 
 

O sistema permite que o usuário renove online, de forma autônoma, os materiais que 
pegou emprestado na biblioteca de cada campus da Unioeste, individual ou 
simultaneamente, sendo assim, quando adaptados e acessíveis na biblioteca, o acadêmico 
pode acessar que qualquer local o seu material, inclusive pelo celular no PERGAMUM 
MOBILE149. Como os textos adaptados são exclusivamente para pessoas cegas, haverá 
um cadastro específico, mediante o qual será liberada uma senha para tais usuários, 
preservando-se os direitos autorais, conforme a legislação: “VII - livros em meio digital, 
magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual” (BRASIL, 2003). 
 
Resultados 
 

Ao realizar este trabalho, nós que o executamos, sabemos que com isso 
contribuímos para a formação acadêmica de alguém que com certeza almejava isto, logo, 
é gratificante quando temos o retorno de que os acadêmicos que usufruem de tais 
adaptações atingem suas médias, participam de projetos de extensão, realizam seus 
estágios e se saem bem, pois isto significa que de alguma forma estamos auxiliando aquele 
aluno a atingir seus objetivos. 

Quando começamos a atuar no PEE, como bolsista, este era um grande desafio pela 
frente: aprender a adaptar os textos para os acadêmicos cegos e aprender as melhores 
formas de lidar e comunicar com os acadêmicos que tem necessidades educacionais 
especiais. Fazer as adaptações contribuiu muito com a nossa vida acadêmica, mesmo 
porque ao adaptar textos de um acadêmico que está estudando a mesma série do curso 
de Pedagogia, possibilita o contato com os textos antes que a professora trabalhe em sala, 
além disso proporciona uma melhora na atenção e concentração. O trabalho por vezes é 

 
149 Por meio do software Pergamum, os usuários passam a ter acesso aos acervos bibliográficos, arquivísticos 

e museológicos do MPEG através da versão Mobile. Nessa versão, os usuários podem realizar consultas ao 
acervo, fazer renovações e reservar materiais, de preferência, utilizando celular smartphone ou tablet. Para 

acessar, basta se conectar por meio de dispositivos móveis (celular, Ipad, etc.) (CATÁLOGO PERGAMUM 
DO MUSEU GOELDI, 2019).  
 



 

 

cansativo, mas é muito gratificante saber que contribuímos para a formação dos 
acadêmicos com deficiência.  

Esta atuação no PEE também nos possibilitou um contato mais próximo com os 
acadêmicos com deficiência. Assim, conversamos e auxiliamos o acadêmico cego que vêm 
no PEE no período da manhã tirar dúvidas ou solicitar algum auxílio ao programa. Também 
lidamos com um acadêmico surdo que nos tem ensinado a comunicação em Libras. Além 
de tudo isso, há a oportunidade de realizar o curso básico de Libras, oferecido pelo CAS 
(Centro Municipal de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às 
Pessoas com Surdez) em parceria com a Unioeste e o IFPR de Cascavel, totalizando assim 
ganhos imensuráveis para a nossa formação acadêmica e pessoal.  

Assim, em relação a esse trabalho efetivo da adaptação de textos, sentimo-nos 
realizadas por ter a oportunidade de contribuir em um desenvolvimento mais humanístico 
para com os alunos. Contudo, denotamos algumas dificuldades para executar tal feito, 
como por exemplo, atentar às regras de adaptação para evitar futuros conflitos 
comunicativos, mantendo muita atenção preventiva. 
 
Considerações Finais 

 

Ao finalizar, destacamos o depoimento seguinte: ‘Sinto-me imensamente feliz em 
fazer parte da equipe do PEE, pois sempre tive interesse na área da educação especial, 
ainda mais depois de ter sido necessário receber o atendimento do PEE em meu primeiro 
ano na universidade, sei que a experiência que tenho adquirido no setor será muito útil no 
seguimento da minha formação e no futuro quando exercerei a função de professora-
pedagoga’. 

Enfim, a prática de adaptar textos é relevante para nossa formação pois oferece a 
aproximação de uma realidade que até então era distante, desconhecida. O trabalho 
prestado contribui, portanto, com a nossa formação humana, acadêmica e social. Do 
mesmo modo, em relação aos acadêmicos que utilizam os textos adaptados, ficamos 
felizes e realizadas em oportunizar a recepção dos conhecimentos científicos. 

Deste modo, o PEE cumpre seu objetivo relacionado com o apoio aos acadêmicos 
cegos, assim como atua com as outras páreas de deficiência (IACONO, J. P. et al, 2017). 
Também estabelece parcerias com a formação de professores da Educação Básica, numa 
contínua troca de experiência pelo trabalho que executa e busca de aprimoramento, com 
vistas à uma educação humanizada e inclusiva. 

 
Formas de contato com a ação 
 
E-mail: peeunioeste@gmail.com     Telefone: (45) 3220-7370,  
site: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/idiomas/pee 
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Resumo 
O projeto de extensão “Experimentação de Novos Conservantes Naturais na Fabricação de 
Sucos Detox” – Parceria entre a IES Unioeste e UTFPr – campus Toledo, visa colaborar 
com a empresa Agroindústria Sucos Fiory no desenvolvimento de novas técnicas de 
conservação dos sucos detox, utilizando conservantes naturais ainda não testados no 
mercado. Este trabalho apresenta os resultados iniciais das análises físico-químicas e 
microbiológicas efetuadas para a primeira etapa do projeto. A ideia é determinar o tempo 
máximo de prateleira e a qualidade dos sucos fabricados.  
 
Apresentação 
 
O projeto de extensão “Experimentação de Novos Conservantes Naturais na Fabricação de 
Sucos Detox” – Parceria entre a IES Unioeste e UTFPr – campus Toledo atende ao 
OBJETIVO 9 dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030) – 
Industrialização Inclusiva e Sustentável, onde é necessário “Construir infraestruturas 
resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”, pois 

 
150 Doutor, Química, CECE, Toledo. E-mail: marcos.moraes@unioeste.br.  
151 Doutora, Química, CECE, Toledo. E-mail: caroline-rib@hotmail.com.  
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153 Graduação, Eng. de Bioprocessos, UTFPr, Toledo. E-mail: adson@alunos.utfpr.edu.br. 
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apenas 30% da produção agrícola passa por processamento industrial. Em países 
desenvolvidos, 98% desta produção é processada. O objetivo é apoiar pequenos 
agricultores na geração de novos produtos que agreguem valor a sua produção.  
 
A produção de sucos detox é a grande inovação do mercado para uma alimentação 
saudável e 100% natural. Os sucos detox  auxiliam no  processo de aceleração do 
metabolismo e na limpeza do organismo, retardando o envelhecimento,  prevenindo e 
tratando os desequilíbrios da saúde. 
 
A Agroindústria Sucos Fiory está em fase de implantação e produção de sucos detox no 
município de Toledo-Pr, visando desenvolver sucos detox sem conservantes químicos 
tradicionais para oferecer produtos com alta qualidade.  
 
Conservantes são substâncias químicas naturais ou sintéticas, adicionadas a um produto 
com o propósito de aumentar o tempo de vida útil do mesmo, protegendo-o de bactérias, 
fungos, leveduras e quaisquer tipos de organismos ou reações químicas que possam tornar 
o item impróprio para o consumo. Para isto, serão avaliados vários tipos de conservantes 
naturais ou aditivos naturais, como o gengibre, manjericão, alecrim, anis, mel, própolis, 
cravo, orégano e extrato de grapefruit. Serão testados óleos essenciais destes compostos, 
como também a incorporação destes compostos na sua forma original. Com isso, além de 
proporcionar ao suco um novo sabor, ele também pode conferir propriedades antioxidantes 
e antimicrobianas. Os óleos essenciais são misturas naturais complexas de substâncias 
voláteis e lipofílicas que possuem componentes como hidrocarbonetos terpênicos, alcoóis 
simples e terpênicos, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, éteres, cumarinas, peróxidos, 
ácidos orgânicos, óxidos, lactonas, entre outros, em diferentes concentrações. (SANTURIO 
et al., 2007). São vários os agentes naturais com grande propriedade antioxidante e 
conservante, como o cravo, o manjericão, o gengibre, entre outros. 
 
A etapa inicial do trabalho envolve a realização de análises físico-químicas e 
microbiológicas, para caracterizar as propriedades iniciais do suco de acordo com cada 
parâmetro analisado. Desta forma, este trabalho apresenta os resultados iniciais das 
análises físico-químicas e microbiológicas para o suco de melancia. Foram analisados os 
parâmetros: pH, Graus Brix (°Bx), Turbidez, Acidez Total Titulável, presença de Coliformes 
Totais e Fecais e a atividade Antioxidante para validação do suco como detox. 
 
O suco de melancia produzido pela empresa é composto pelas seguintes matérias-primas 
e suas porcentagem: 97,16% de melancia, 2,25% de limão, 0,37% de hortelã, 0,22% de 
gengibre por litro de suco. O suco foi armazenado em refrigeração entre 3 e 4°C 
 
Procedimentos Adotados 
 
O procedimento para início do trabalho foi dividido em 03 (três) etapas: 1ª) treinamento dos 
acadêmicos nos laboratórios; 2ª) aferição dos equipamentos e primeiras análises e 3ª) 
comparação do suco produzido pela empresa e um produzido no laboratório da UTFPr – 
campus Toledo. 



 

 

 
Na segunda e terceira etapas, foram solicitados à empresa 14 (quatorze) amostras de suco, 
para análise durante 07 dias em triplicata. As 02 (duas) primeiras amostras foram 
analisadas durante todos os outros dias dos experimentos, e a cada dia eram abertas outras 
02 (duas) amostras. Dessa forma, tínhamos a seguinte referência:  duas amostras dos 
sucos abertos e analisados todos os dias, considerando que era prevista uma durabilidade 
de 07 (sete) dias após aberto segundo o produtor; e a comparação com as amostras dos 
sucos abertos a cada dia.    
 
Resultados 
 
Os resultados físico-químicos apresentados neste trabalho são relativos à 3ª etapa, na qual 
foram analisadas 14 (quatorze) amostras da empresa e uma amostra produzida no 
laboratório da UTFPr campus Toledo. 
 
Análises físico-químicas: 
 
O pH é uma das características de qualidade que descreve a estabilidade de compostos 
bioativos em sucos de frutas. (RABIE et al., 2014). O valor mínimo de pH para sucos de 
melancia é de 5,40 (MAPA, 2016). O gráfico 1 apresenta os valores analisados do pH. 
 

 
Gráfico 1 – Resultado do pH 

 
O Grau Brix (°Bx) está relacionado com a concentração de açúcares totais presentes no 
suco. O valor mínimo exigido de sólidos solúveis em °Brix, a 20°C, para sucos de melancia 
é de 8,00 (MAPA, 2016). O gráfico 2 apresenta os valores analisados do °Brix. 
 



 

 

 
Gráfico 2 – Resultado do °Brix 

 
A acidez total titulável quantifica os ácidos orgânicos presentes em alimentos. Estes ácidos 
influenciam o sabor, odor, cor, estabilidade e a manutenção de qualidade.  
A legislação estabelece um mínimo de 2,00g de ácido cítrico por 100 g de suco de melancia 
(MAPA, 2016). O gráfico 3 apresenta o comportamento da acidez total titulável. 
 

 
Gráfico 3 – Resultado da acidez titulável 

 
Análise estatística: 
 
Pela análise de variância (ANOVA) houve diferença significativa entre as médias das 
amostras para os parâmetros de pH, condutividade e turbidez (p<0,05), num intervalo de 
confiança de 95% e o F_calculado foi superior ao F_crítico. Para os parâmetros de °Brix e acidez 
total titulável não houve diferença significativa entre as médias das amostras (p>0,05) e não 
se rejeitou a hipótese de que as médias entre as amostras são iguais, num intervalo de 
confiança de 95%. 
Segundo o teste de Tukey para as médias, para as amostras 1 e 2 não houve diferença 
significativa ao nível de confiança de 95% (t_calculado < t_crítico), logo não se rejeitou a hipótese 
de que as médias são iguais. Em relação a amostra reproduzida e as amostras 1 e 2, houve 



 

 

diferença significativa ao nível de confiança de 95%. Para este caso, destaca-se que a 
amostra foi produzida em um ambiente externo às amostras 1 e 2. 
 
Análise microbiológica:  
 
Os meios de cultura “verde brilhante” e “LST- caldo lauril sulfato” foram utilizados para a 
detecção de coliformes totais. Com base nos resultados, foi confirmada a presença de 
coliformes totais em todas as diluições, mas dentro do nível de segurança pela legislação 
da ANVISA. 
O meio de cultura “caldo EC” é utilizado para a detecção de coliformes fecais. Confirmou-
se na diluição um valor de 10-2 UFC/mL a presença de coliformes fecais. Pela legislação da 
ANVISA, o tolerado na concentração é de 102 UFC/mL a 45°C. 
Foi detectada a presença de E. Coli em menores quantidades tanto no suco reproduzido 
no laboratório quanto no suco original da Fiory. 
Na segunda sequência de análises foi identificada a presença de Salmonella, a qual deu 
muito debate a respeito do processo de fabricação e higienização. 
 
Análise antioxidante 
 
A análise do teor de fenólicos totais indica a probabilidade do suco em apresentar atividade 
antioxidante, expressas em termos da concentração de ácido gálico presente na amostra. 
O resultado das análises de fenólicos totais foi igual a 117mg de ácido gálico/L da amostra. 
Portanto há um indicativo de atividade antioxidante no suco analisado. 
 
Análise Visual: 
  
A melancia é rica em licopeno e a estabilidade do licopeno depende da estrutura, da 
temperatura ambiente, da disponibilidade de oxigênio, da exposição à luz, da umidade, da 
atividade de água e presença de ácidos e antioxidantes. (PINHEIRO-SANT’ANA et al., 
1998). 
 

                                       
 

Figura 1- Suco de melancia (1° dia)        Figura 2- Decantação do suco de melancia (7° dia) 

 
 



 

 

 

Considerações Finais 
 
Com a verificação de todas as análises, foi realizada uma reunião com os proprietários da 
Agroindústria Sucos Fiory nas dependências da UTFPR – campus Toledo onde a equipe 
apresentou todos os resultados analisados. 
Foram abordados os itens analisados e o indicativo de tempo de prateleira, sugerido pelos 
produtores do suco, não pôde ser confirmado. Os produtores foram informados que no 
processo de produção deve haver um maior controle na parte de higienização da matéria-
prima, afim de evitar proliferação das bactérias.  
De maneira geral, o suco sem pasteurização deverá ser comercializado com tempo de 
prateleira inferior aos 07 (sete) dias. 
A nova fase do projeto, cujo objetivo é a extração e aplicação de novos aditivos 
conservantes, terá início neste ano. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Equipe Unioeste:  
Prof. Marcos F. de Moraes, marcos.moraes@unioeste.br;  
Profa. Caroline Ribeiro, caroline-rib@hotmail.com.  
Equipe UTFPr: Profa. Viviane da Silva Lobo, vivianelobo@utfpr.edu.br 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 53805/2018 
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Resumo 
 
O Projeto SAE AeroDesign é um desafio aos acadêmicos de engenharia, propiciando a 
difusão dos conhecimentos de Engenharia Aeronáutica, preparando-os para serem futuros 
profissionais da Engenharia da Mobilidade, pelas práticas e competição entre equipes. O 
objetivo é o desenvolvimento de um aeromodelo por equipes de acadêmicos. Desta forma, 
o acadêmico se envolve com um caso real de desenvolvimento de projeto aeronáutico, 
desde a sua concepção, projeto detalhado, construção, teste e competição. 
 
Apresentação 
 
As atividades realizadas foram:  
 
- Especificação dos materiais e componentes do Protótipo; 
 
 

- Desenvolvimento de projetos de subsistemas do Protótipo; 
 
- TCCs desenvolvidos em 2018; 
 
- - Aquisição dos componentes, através da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu – FPTI. 
A FPTI forneceu e está fornecendo parte dos componentes do Protótipo, a partir das 
especificações elaboradas pela equipe; 
 
- Término da construção do Protótipo; 
 
 
- Melhoramentos do Protótipo. 
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mailto:pr.calima@gmail.com
mailto:aline_elly@hotmail.com
mailto:roberto.brasil@unioeste.br
mailto:cniehues1@gmail.com


 

 

 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades desenvolvidas compreendem: 
 
- Desenvolvimento do projeto dos subsistemas do Protótipo em memorial de cálculo; 
 
- Elaboração das especificações técnicas para compra de materiais e componentes 
necessários a revisão do Protótipo, realizadas na oficina do AeroCataratas, instalada nas 
dependências da FPTI; 
 
- Testes do protótipo em espaços cedidos pela FPTI à equipe; 
 
População beneficiada de, no mínimo, 100 acadêmicos, bem como alunos da rede pública 
de Foz do Iguaçu, através de palestras ministradas pelos acadêmicos integrantes da Equipe 
AeroCataratas. 
 
Resultados 
 
- Desenvolvimento de projetos de subsistemas do Protótipo; 
 
- TCCs desenvolvidos em 2018; 
 
- Término da construção do Protótipo; 
 



 

 

 
                      Figura 01: Montagem do protótipo “pinguim” na oficina do projeto. 

 

 
                    Figura 02: Plantas da aeronave. 

 



 

 

      
                    Figura 03: Vista livre da aeronave. 

 

Considerações Finais 
 
- A principal dificuldade neste projeto é a falta de agente universitário – com formação 
técnica em eletromecânica, a ser contratado pela Unioeste para o CECE. Um técnico 
eletromecânico poderia auxiliar em diversas atividades realizadas na oficina, inclusive com 
relação à segurança física. 
- Soma-se a isso a dificuldade de conseguir patrocínio. Por isso, não se conseguirá 
participar da Competição SAE BRASIL AeroDesign em 2019. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: aerocataratas1@gmail.com.  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número da CR: 42230/2014. 
 
Referências 
 
Sem referências. 
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Resumo 
O presente artigo “ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: Articulando e Vivenciando a Pesquisa 
e a Extensão NA e COM a Comunidade” discute as ações realizadas por meio da bolsa de 
extensão da acadêmica Maiara Gabrieli Pinheiro do Curso de Licenciatura em Matemática 
da UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu, em conjunto com o projeto “O Planejamento da 
Aula de Matemática por meio da Lesson Study”, dirigida a professores da Escola Municipal 
Cecilia Meireles da cidade de Foz do Iguaçu/PR. Embora as atividades da bolsa estejam 
vinculadas diretamente ao programa “Laboratório de Ensino em Matemática- LEM/FOZ” na 
prática, as atividades aconteceram em conjunto com o projeto já mencionado porque ambos 
tinham por objetivo realizar ações que visavam uma intervenção junto aos professores que 
ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. 
 
 
Apresentação 

 
É nos anos iniciais que são introduzidas as primeiras noções, não só da Matemática, 

mas também das demais disciplinas curriculares, esta representa a base da construção do 

conhecimento do aluno, portanto a forma como esses conteúdos iniciais são explorados 

pelo professor tende a determinar o sucesso ou não dos discentes.  

Especificamente tratando da abordagem matemática nos anos iniciais o efeito da 

precariedade, em relação a introdução teórica matemática, é ainda mais grave e evidente, 
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maiaragabih@hotmail.com. 



 

 

pois quando o aluno não tem uma boa fundamentação, dificilmente conseguirá avançar, 

consequentemente encontrará dificuldades em compreender conteúdos mais complexos. 

É na alfabetização matemática que deve ser tratada da maneira correta, todas essas 

questões. Mas como o professor dos anos iniciais, responsável por toda essa sustentação, 

vai compreender a importância da alfabetização matemática, se ele não tiver uma formação 

voltada para a área?  

De maneira geral os professores dos anos iniciais da educação básica possuem 

formação em Pedagogia, ou então, possuem um curso de formação de docentes, na 

modalidade normal, em ambos os casos sem um conhecimento adequado no que tange ao 

ensino da Matemática. 

Foi pensando nessas situações que surgiu a ideia, de propor uma intervenção para 

com os professores que ensinam matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

que os auxiliassem a pensar, refletir e de fato trabalhar sem medo com questões de 

matemática. 

O projeto de extensão, “ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: articulando e vivenciando 

a pesquisa e a extensão na e com a comunidade” contemplado com uma Bolsa de 

Extensão, acontece junto a Escola Municipal Cecília Meireles, no município de Foz do 

Iguaçu, por meio de uma intervenção que utiliza a metodologia de  pesquisa da aula (Lesson 

Study), como uma estratégia que busca contribuir para a melhoria da prática de ensino de 

matemática nas salas de aula. 

A Lesson Study de acordo com Bezerra (2017) é conhecida como um contexto 

formativo que promove o desenvolvimento pessoal do professor, levando os professores a 

refletirem por meio de um trabalho colaborativo e reflexivo frente a sua própria pratica 

docente, o foco é sempre a aprendizagem do aluno. Diferente de outros processos 

formativos embora sempre preocupados com a aprendizagem do aluno, a Lesson Study, 

tem como características principais a colaboração e a reflexão, e se preocupa 

primeiramente em levar o professor a refletir sobre sua prática pedagógica, indo sempre 

em busca de uma boa aula, e melhorar o processo de ensino aprendizagem, beneficiando 

diretamente o aluno. 



 

 

Realizar um processo formativo por meio de um grupo que utiliza o contexto 
da “Lesson Study” permite que pensemos a educação nos seus mais 
diferentes condicionantes e, consequentemente, tracemos estratégias que 
mais se adaptam à nossa realidade e que possam efetivamente refletir na 
formação do professor de Matemática dos anos iniciais, no seu espaço 
primordial de trabalho, que é a sala de aula. É pensar antes de tudo no 
professor enquanto sujeito ativo de sua formação. (BEZERRA, 2017, p.60) 

 

Ainda segundo a autora, para o trabalho com os professores da Escola Cecilia 

Meireles a Lesson Study foi dividida em três fases; 1) O planejamento da aula: nesta a qual 

define-se o conteúdo matemático a ser trabalhado, são elaboradas em grupos tarefas sobre 

aquele conteúdo para em seguida planejar o roteiro da aula que será dada, buscando 

antecipar as dificuldades e o raciocínio do aluno. 2) Realização da aula: é quando o que foi 

planejado é aplicado, em uma determinada turma, por um dos professores do grupo, 

enquanto isso a aula é gravada/filmada/fotografada/observada por outros professores. 3) 

Reflexão sobre a aula dada: neste momento os professores assistem a aula planejada e 

realizada por eles e analisam e comparam o que foi planejado com o que de fato aconteceu 

e o que pode ser melhorado. 

 
Procedimentos Adotados 
 
 

Os encontros formativos com os professores aconteceram na própria escola após o 

término da aula. Nesses encontros os professores tiveram a oportunidade de 

colaborativamente preparar uma aula segunda a metodologia Lesson Study.  

Obedecendo as fases determinadas para a construção da aula, inicialmente o grupo 

de professores pode escolher um conteúdo para ser abordado durante o curso, e este seria 

o tema da aula, o conteúdo escolhido para ser trabalhado foi subtração para o terceiro ano, 

neste momento os professores puderam estudar sobre o conteúdo e compartilhar 

experiências de ensino com o mesmo. Em seguida, no decorrer dos encontros após 

definido o conteúdo e a turma, os professores deram início a elaboração das tarefas para 

serem aplicadas na aula, definiram os objetivos e ainda, refletiram sobre as possibilidades 

de raciocínio do aluno e possíveis duvidas que poderiam surgir, e ainda escolheram a 



 

 

professora que seria responsável por mediar a aula e os que estariam presentes para 

observar e registrar. Foi então realizada a aula e após sua realização, nos encontros 

próximos foi possível refletir em grupo sobre o que foi vivenciado, avaliando a aula 

realizada, comparando o que foi planejado, com o que de fato aconteceu e o que poderia 

estar melhorando. 

Nestes momentos de encontro, discussão e reflexão questões de Alfabetização 

Matemática foram trabalhadas em conjunto com os professores. A metodologia Lesson 

Study que privilegia o contexto colaborativo e reflexivo favoreceu as discussões e reflexões. 

Também aproveitamos o momento para trabalhar questões pertinentes a 

alfabetização matemática não só dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas 

também dos professores que ensinam matemática neste nível de ensino. 

Por meio de um questionário buscamos elucidar as principais crenças que os 

professores apresentam a respeito do assunto e articular de que forma poderíamos 

trabalhar conteúdos matemáticos que auxiliassem a repensar e a reconstruir o 

conhecimento. 

 
Resultados 
 
 

A atividade ainda não se encerrou, mas já e possível vislumbrar professores mais 

comprometidos com o ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

“Comprometidos” no sentido em que os mesmos se permitiram discutir e rediscutir 

suas bases teóricas, suas concepções e crenças. 

É certo que ainda há muito que fazer, mas esta ação no qual pedagogos e 

matemáticos se unem para discutir o ensino da Matemática para alunos dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental é um grande avanço e traz contribuições importantes no processo 

de aprendizagem dos alunos. 

Além disso, há que se destacar que esta ação permitiu ainda que o Curso de 

Licenciatura em Matemática extrapolasse os muros acadêmicos e que a acadêmica, futura 

professora de Matemática, vivenciasse a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho se constituiu no estabelecimento de situações favorecedoras da 
aprendizagem de Matemática Básica aos participantes. Para isso, foi planejado e realizado 
um projeto balizado pela prática da avaliação da aprendizagem como método de 
investigação, por meio análise da produção escrita de seus participantes. Os resultados 
mostraram que a análise da produção escrita pode ser útil para a avaliação da 
aprendizagem e para o redirecionamento das ações visando a aprendizagem. 
 
Apresentação 
 

Historicamente, os cursos da área de Ciências Exatas são os “campeões” em 
desistências e reprovações. Assim, cursos de Engenharia Civil, Agrícola, Elétrica, Ciências 
da Computação e Matemática, dentre outros, são os que apresentam as maiores taxas de 
reprovações e desistências tendo, consequentemente, as menores taxas de conclusão. 
Esta realidade já foi descrita e documentada em diversos artigos, dentre os autores que 
abordam e pesquisam este tema podemos destacar aqueles que pesquisam no campo da 
Educação Matemática, como Cabral (2015) e Cury (2009). Muitos alunos desistem destes 
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cursos devida à dificuldade advinda da complexidade de disciplinas básicas comuns como 
o Cálculo Diferencial e Integral, por exemplo. Tal dificuldade surpreende a maioria dos 
estudantes, uma vez que em geral, o aluno que ingressa em um curso superior da área de 
Ciências Exatas gostava e tinha um bom desempenho na matemática da Educação Básica. 
A complexidade sentida pelos acadêmicos ingressantes pode ser atribuída à gritante 
discrepância entre a matemática ensinada e cobrada na Educação Básica e a ensinada e 
cobrada no Ensino Superior. O maior índice de desistência e reprovarão ocorre nos 
primeiros anos destes cursos. Em geral, nas grades das disciplinas específicas de 
matemática no Ensino Superior não há espaço nem tempo para retomada de todos os 
conceitos e conteúdos supostos conhecidos e “sabidos”, justamente aqueles nos quais os 
alunos apresentam dificuldades, ou até mesmo, desconhecem por completo. Portanto, 
pode-se concluir que a matemática acaba funcionando como um grande filtro, dificultando 
a permanência, avanço e conclusão em cursos da área de Ciências Exatas.  

Diante deste quadro e de experiências anteriores com projetos de extensão, sendo 
o mais recente intitulado Matemática para Ingressantes, este projeto foi concebido como 
uma ação coordenada em pesquisas e a outras experiências similares, com objetivo de 
fornecer subsídios a uma clientela carente de conhecimentos matemáticos básicos, ao 
mesmo tempo que pretende colher informações e dados desta clientela e a respeito de 
seus conhecimentos, ao longo do seu desenvolvimento, a fim de obter indícios de pontos 
de partida e continuidade para “atacar” tal problemática. 

O objetivo se constituiu no estabelecimento de situações favorecedoras da 
aprendizagem de matemática básica para estudantes ingressantes e para pessoas que 
desejassem aprimorar seus conhecimentos em matemática que não adentraram à 
Universidade. A fim de contemplar a expectativa destas pessoas foi idealizado, programado 
e realizado um projeto balizado pela prática da avaliação da aprendizagem como método 
de investigação, por meio análise da produção escrita de seus participantes. 

O projeto não se limitou à execução de um curso de matemática básica, uma vez 
que contamos com o respaldo da pesquisa na área de avaliação da aprendizagem em 
Educação Matemática. No início do projeto, os integrantes se reuniram a fim de estudar os 
pressupostos da avaliação como prática de investigação (BURIASCO; FERREIRA; CIANI, 
2009), considerando a análise da produção escrita dos participantes como oportunidade de 
aprendizagem (CIANI, 2012) e como subsídio de ensino (SANTOS, 2014). De acordo com 
estas perspectivas de avaliação da aprendizagem,  

[...] a análise da produção escrita como uma estratégia de ensino - centrada 
no meio, ou seja, na produção escrita – que pode ser utilizada pelo professor 
para obter informações a respeito dos processos de ensino e de 
aprendizagem da matemática de modo que elas possam subsidiar o 
processo de elaboração de intervenções, comentários e/ou 
questionamentos na produção do aluno para que ele possa ser autor do seu 
próprio conhecimento. Assim, a tese aqui defendida é a de que, em aulas 
de matemática sob a luz da reinvenção guiada, a análise da produção escrita 
pode ser utilizada como uma estratégia de ensino (SANTOS, 2014, p. 69 e 
70). 



 

 

Este projeto visou o estabelecimento de situações favorecedoras da aprendizagem 
de tópicos de Matemática Básica para jovens e adultos estudantes de cursos de Ciências 
Exatas e a jovens e adultos que almejam uma inserção no mercado de trabalho. No entanto, 
no decorrer do desenvolvimento do projeto, o que seria o objetivo principalmente passou a 
ser secundário e o secundário tornou-se principal, sendo que um público, que no início não 
estava previsto de maneira central, acabou se destacando. Este público de destaque se 
configurou em estudantes de pedagogia e professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Estes futuros professores e professores expressaram suas angústias em 
relação à expectativa lançada sobre eles a respeito de sua incumbência de ensinar 
matemática. 

Além disso, procurou-se incentivar as pessoas à progressão acadêmica e 
profissional por meio da consolidação de conhecimentos básicos de matemática, 
incentivando e propiciando situações de estudo, de ensino e de aprendizagem de 
matemática a pessoas da comunidade que almejam progredir nos estudos ou ingressar no 
mercado de trabalho por meio de um concurso ou teste seletivo que envolva matemática. 
Estas pessoas podem encontrar na defasagem de conhecimentos matemáticos uma 
grande barreira à sua progressão acadêmica, econômica e/ou social. O projeto previa a 
oferta de cursos de matemática básica a aluno ingressantes em cursos de Ciências Exatas 
e da comunidade em geral. O desenvolvimento do curso apontou para uma maior 
participação de pessoas da comunidade e não ingressantes em curso de Ciências Exatas.  
 
Procedimentos Adotados 
 

Os coordenadores e colaboradores se organizaram em torno de oferecer um curso 
de matemática básica, quatro turmas em três dias, segundas, terças e quartas das 18h00 
às 19h00, totalizando 150 vagas. As vagas foram disponibilizadas on-line e foram 
divulgadas na CGN e no site da UNIOESTE. Rapidamente foram preenchidas 150 vagas 
disponibilizadas. 

A fim de contemplar esta perspectiva teórica, os integrantes selecionaram questões 
de concursos públicos e constituíram uma lista de questões que foi lançada aos 
participantes no primeiro encontro de cada turma. Estas questões foram recolhidas e 
corrigidas. As produções escritas dos participantes foram analisadas e agrupadas. Deste 
conjunto pudemos identificar as maiores lacunas nos conhecimentos matemáticos e 
elaborar as aulas subsequentes. Cabe destacar que cada turma teve conteúdos e uma 
sequência didática distinta, direcionada pela produção observada de seus participantes.  

 
Resultados 
 

Este projeto tentou contribuir com a permanência e minimizar um abandono precoce 
de estudantes ingressantes nos cursos superiores de Ciências Exatas possibilitando a 
revisão e compreensão de conceitos matemáticos relevantes para as disciplinas de 
matemática destes cursos.  

Dentre os resultados, um que nos surpreendeu foi a participação de estudantes dos 
cursos de Pedagogia e de professoras já formadas e atuantes nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. As dificuldades enfrentadas por estes dizem respeito à angústia gerada pelo 



 

 

desconhecimento em relação aos conteúdos de matemática básica e a expectativa que 
estes estudantes e futuros professores carregam no que diz respeito ao ensino de 
matemática. Ainda cabe destacar os seus relatos de que tais conteúdos não lhes são 
ensinados em seus cursos de graduação. Dentre todas, a que mais nos saltou aos olhos 
foi a dificuldade em efetuar as operações básicas de multiplicação e divisão. Esta 
dificuldade ficou evidenciada e exemplificada por meio da produção escrita de alguns 
participantes e estudantes de cursos de Pedagogia. A Figura 1 demonstra a maneira que 
uma participante resolveu a multiplicação de 217 por 13. 

 

 
 

Figura 1: Multiplicação de 217 por 13 – participante A. 
 

Desta produção da participante A pudemos identificar que ao multiplicar o algarismo 
1 do número 13 por 217, registra apenas 217 como resultado, o que nos faz inferir que 
desconsidera a posição do 1 como dezena. Também o que pudemos inferir é que a 
participante efetua a operação por meio da aplicação da memorização mecânica do 
algoritmo, tanto que deixa registrado um ponto de interrogação no papel. Ainda, para nossa 
surpresa, registra como resultado de 2 por 3, 10. Num primeiro momento, poderíamos 
pensar que se tratava de um caso isolado ou de apenas uma distração da participante. No 
entanto, outra participante, também estudante de Pedagogia, nos apresentou uma 
resolução similar, conforme reproduzido, com sua autorização, na Figura 2, conforme 
segue. 

 

 
                                     

Figura 2: Multiplicação de 217 por 13 – participante B. 

 



 

 

A maneira de pensar foi reforçada quando analisamos a produção escrita desta 
última participante na resolução da operação de 219 por 312, a qual reproduzimos na Figura 
3, conforme reproduzida a seguir. 

 

 
 

Figura 3: Multiplicação de 217 por 13 – participante B. 

 
Esta situação evidenciou para nós que havia uma confusão quanto ao significado da 

estrutura do algoritmo da multiplicação para estas futuras professoras. 
A análise das produções escritas dos participantes atuais e futuros professores dos 

anos iniciais nos fez reformular e redirecionar o curso em duas turmas, com foco nas 
operações básicas e, para isso, recorremos à utilização do material dourado (SILVEIRA, 
1998) para a construção do sistema de numeração decimal, com ênfase nas operações 
básicas.  

Este resultado nos levou a elaborar um curso específico destinado a esta clientela: 
professores e futuros professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
 
Considerações Finais 
 

Conforme descrito, nos dois primeiros dias de inscrições abertas, as vagas foram 
preenchidas. Isso documenta a grande demanda por cursos de matemática Básica na 
região de Cascavel. Por outro lado, alto índice de desistência indica que algumas 
modificações devem ser pensadas para as próximas versões. Apesar do grande número 
de inscrições iniciais, infelizmente ao longo da duração do curso houve uma queda de 
frequência dos participantes fato que é normal ocorrer em cursos de extensão oferecidos 
pela instituição, nos quais a participação é sem custo e voluntária. Para as próximas 
edições aventamos a cobrança de uma taxa de inscrição visando uma maior fidelização 
dos alunos à atividade. Outra alteração diz respeito à colher mais informações a respeito 
das expectativas dos participantes do dos seus conhecimentos matemáticos prévios. 

Devido aos resultados inicialmente alcançados, consideramos que o projeto 
Alicerces Matemáticos atendeu aos objetivos propostos e proporcionou à clientela do curso 
um aprimoramento na sua formação em relação aos conteúdos de Matemática Básica. Os 
resultados mostraram o quanto a análise da produção escrita pode ser útil para a avaliação 



 

 

da aprendizagem e para o redirecionamento das ações com vistas à aprendizagem dos 
participantes. 
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Resumo 
 

A educação formal é essencial ao desenvolvimento cognitivo, cultural e econômico 
de uma população, e sua defasagem, além de representar um problema social, acarreta, 
individualmente, baixa autoestima e discriminação entre pares. Nesse sentido, a Liga 
Acadêmica de Pediatria do curso de Medicina da UNIOESTE, Cascavel, criou o Ambulatório 
de Baixo Rendimento Escolar no Hospital Universitário Oeste do Paraná, de modo a 
promover assistência às crianças que apresentam rendimento escolar insuficiente. 
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Apresentação 
 

Segundo a literatura contemporânea, aproximadamente 15% a 20% das crianças 
apresentam dificuldades relacionadas ao processo de aprendizagem, e, 
consequentemente, desempenho escolar deficitário. À medida que o acesso universal à 
educação foi implementado em território nacional, as queixas relacionadas ao baixo 
rendimento escolar aumentaram nos consultórios brasileiros1. Considerando que o pediatra 
é o profissional que acompanha a criança durante todo o seu desenvolvimento, cabe a ele 
identificar disfunções relacionadas ao aprendizado, de modo a realizar o diagnóstico 
precoce e o adequado manejo do paciente, através de ações multidisciplinares com outros 
profissionais da saúde, de modo a proporcionar um salutar desenvolvimento mental2. 

Considerando o exposto, a Liga Acadêmica de Pediatria (LIPED), um projeto de 
ensino vinculado ao curso de Medicina da Unioeste, Campus de Cascavel, implementou 
em 2012, o Ambulatório de Baixo Rendimento Escolar no Hospital Universitário Oeste do 
Paraná (HUOP). Orientados pelo professor Ms. Marco Antonio da Silva Cristovam, os 
acadêmicos do projeto atendem crianças encaminhadas por escolas municipais da região, 
com queixas relacionadas à dificuldade de aprendizagem. Desse modo, realizam o 
adequado diagnóstico, e adotam condutas que envolvem terapias medicamentosas e/ou 
comportamentais, além de possíveis encaminhamentos a outros profissionais da saúde, 
como psicólogos, neuropediatras, fonoaudiólogos e psicopedagogos. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O Ambulatório de Baixo Rendimento Escolar da Liga Acadêmica de Pediatria da 
UNIOESTE realiza atendimento à população infantil da região Oeste do Paraná. As 
crianças geralmente são encaminhadas pelas suas respectivas escolas, que solicitam 
atendimento relatando as dificuldades apresentadas no ambiente escolar pelo aluno, além 
de anexarem o boletim do mesmo. 

Durante as consultas, o infante é submetido ao exame clínico, que inclui anamnese, 
exame físico e testes validados por entidades reconhecidas no meio científico, a fim de 
elucidar hipóteses diagnósticas. Diante de determinadas suspeitas, os pacientes podem 
ainda serem submetidos a exames complementares, como tomografia de crânio (TC) ou 
eletroencefalograma (ECG), disponibilizados pelo HUOP. 

Quando estabelecido o diagnóstico, a criança é reavaliada periodicamente, a partir 
de consultas de retorno, de modo a definir se o tratamento está sendo eficaz, e mensurar 
o seu progresso.  

Os atendimentos são realizados todas as sextas-feiras, no período matutino e 
vespertino. Durante as consultas, os ligantes se revezam, sendo exigida a presença mínima 
de dois deles por período. Além disso, eles contam com o auxílio de um estudante de 
Psicologia, o qual realiza orientações à criança ou à família, sempre que necessário. 
 A partir de dados obtidos na plataforma de prontuários Tasy®, estabeleceu-se, de 
maneira analítica e retrospectiva, o perfil dos pacientes atendidos no Ambulatório de Baixo 
Rendimento Escolar, considerando sexo, idade e etiologia do rendimento acadêmico 
insuficiente. Além disso, foi realizada uma breve revisão de literatura a partir de dados da 



 

 

literatura médica contemporânea, presentes na plataforma Pubmed®, com o intuito de 
discorrer acerca de conceitos fundamentais relacionados ao tema. 
 
Resultados 
 

Tabela 1 – Perfil dos pacientes atendidos no Ambulatório de Baixo Rendimento Escolar 
da LIPED 

Diagnóstico Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

TDAH 6 24 30 

Dislexia 11 18 29 

Transtorno de Ansiedade 
Generalizada 

1 1 2 

Transtorno de Ansiedade de 
Separação 

0 1 1 

Imaturidade 7 9 16 

Depressão infantil 0 2 2 

Desatenção 7 6 13 

Discalculia 0 1 1 

Falta de estímulos associado 
à falta de limites 

0 1 1 

Dislalia 1 1 2 

Atraso na linguagem 0 2 2 

Desvio Fonológico 1 4 5 

Cefaléia 0 2 2 

Disgrafia 0 2 2 

Transtorno de coordenação 
motora 

0 1 1 

Desestrutura familiar 0 1 1 

Déficit intelectual 2 1 3 

Transtorno de conduta 1 3 4 

Dificuldade de adaptação na 
nova escola 

0 1 1 

Vítima de bullying 1 1 2 

Síndrome do adolescente 
normal 

1 1 2 

Defasagem na aprendizagem 1 0 1 

Autismo 1 0 1 

Em investigação 5 23 28 

    
 

Até o momento do presente estudo, o Ambulatório de Baixo Rendimento Escolar 
atendia 80 crianças, sendo 57 (71.25%) do sexo masculino, e 23 (28.75%) do sexo 
feminino, com idades entre 4 e 14 anos, sendo mais prevalentes aquelas com idades entre 
oito e 10 anos. Em apenas 25% dos pacientes (n=20) levantou-se apenas um diagnóstico. 



 

 

Em 75% dos pacientes (n=60), ao menos dois diagnósticos foram apresentados, sendo que 
destes, 50% apresentaram 2 diagnósticos (n=40) e 25% (n=20) apresentaram 3 
diagnósticos. 

O mau desempenho escolar é definido como rendimento escolar insuficiente para 
determinada faixa etária e nível de escolaridade. Ele possui múltiplas etiologias, além de 
sofrer influência de fatores orgânicos e ambientais. Salienta-se a necessidade de distinção 
entre os conceitos dificuldade escolar (DE), a qual decorre de questões pedagógicas e/ou 
socioculturais, e transtorno de aprendizagem (TA), uma disfunção orgânica causada por 
problemas de aquisição e/ou desenvolvimento de funções neurológicas relacionadas ao 
aprendizado.3,4,5 

Em relação à dificuldade escolar (DE), elencam-se etiologias predominantemente 
ambientais, isto é, causas pedagógicas e sociais, tais quais condições socioculturais 
desfavoráveis ou ambientes familiares pouco estimuladores e com escassa interação 
sociolinguística. Desse modo, apesar de a criança possuir o adequado aparato orgânico 
necessário ao aprendizado, o processo de aquisição se torna deficitário por motivos 
extrínsecos a ela.6,7 

Por outro lado, o transtorno de aprendizagem (TA) decorre de processos intrínsecos 
ao indivíduo, como: 1) Transtornos específicos de aprendizagem (leitura, escrita e 
matemática); 2) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); 3) Transtorno 
de desenvolvimento de coordenação (TDC); 4) Outros transtornos neuropsiquiátricos, 
patologias neurológicas e condições médicas.5,6,8 

Entre os pacientes acompanhados pelo Ambulatório de Baixo Rendimento Escolar, 
5 (6%) possuem DE, com etiologias como falta de estímulos associados à falta de limites, 
desestrutura familiar, dificuldade de adaptação na nova escola e bullying. 

Por outro lado, 75 (94%) crianças possuem TA, e entre elas, a causa orgânica mais 
prevalente foi TDAH (37.5%), seguida de dislexia (36.25%), imaturidade (20%), desatenção 
(16.25%), desvio fonológico (6%) e transtorno de conduta (5%). 

Em relação ao sexo, salienta-se o fato de que TDAH e transtorno de conduta foram 
mais prevalentes no sexo masculino, enquanto dislexia e desatenção, no sexo feminino. 

 
Considerações Finais 
 

Em virtude de um quinto da população infantil apresentar rendimento acadêmico 
deficitário, e considerando que tal fenômeno é capaz de acarretar consequências a curto e 
longo prazo, tanto à criança quanto à sociedade, constata-se a necessidade de ações que 
objetivem auxiliar esse público em especial. Nesse contexto, a Liga Acadêmica de Pediatria 
da UNIOESTE, e seu Ambulatório de Baixo Rendimento Escolar, configuram um projeto de 
suma importância ao desenvolvimento humano e social da Região de Cascavel. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: liped.unioeste@live.com 
Site: https://lipedunioeste.wordpress.com 
Página do Facebook: https://www.facebook.com/liped.unioeste 
Página do Instagram: @lipedunioeste 

https://lipedunioeste.wordpress.com/eventos/
https://www.facebook.com/liped.unioeste
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Resumo 
 
A sistematização da assistência perioperatória vincula-se a qualidade e produtividade dos 
serviços. Posto isto, criou-se o ambulatório no Hospital Municipal de Foz de Iguaçu para 
implantação de consultas pré-cirúrgicas pelas acadêmicas de enfermagem. A análise dos 
resultados baseou-se no impacto da extensão universitária nas rotinas perioperatórias. As 
ações desenvolvidas possuem caráter educativo, assistencial e administrativo com enfoque 
na SAEP, como método primordial à atuação do enfermeiro. 
 
Apresentação 
  
A Enfermagem perioperatória preocupa-se constantemente com a melhoria da assistência 
nas fases pré-operatória, transoperatória e pós-operatória devido ao caráter complexo das 
terapêuticas cirúrgicas, em que o processo saúde-doença do usuário está exposto aos 
riscos e complicações operatórias. Sob esse escopo, destaca-se a autonomia do 
enfermeiro na realização de consulta de enfermagem, principalmente na fase pré-
operatória como estratégia eficaz para a criação de vínculos com o paciente, aprimorando 
o processo biopsicossocial do cuidado, oferecendo apoio emocional, explicações sobre 
_______________________ 
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procedimentos adotados, assim melhorando o prognóstico na recuperação cirúrgica, além 
de amparar de forma significativa a tomada de decisão do enfermeiro frente as demandas 
do trabalho (GONÇALVEZ; MEDEIROS, 2016). 
 
Em vista disso, o processo de trabalho de enfermagem possui grande influência na 
produtividade organizacional, necessitando de conceitos e métodos para potencializar a 
performance dos serviços prestados por meio da sistematização da assistência em 
enfermagem perioperatória (SAEP). Tal mecanismo engloba a promoção e prevenção da 
saúde, o diagnóstico e o tratamento pelo caráter contínuo e avaliativo, priorizando a 
participação do usuário e familiares na compreensão terapêutica do ciclo saúde-doença. 
 
Posto isto, criou-se o ambulatório de enfermagem para consulta pré-cirurgias eletivas, a fim 
de possibilitar condições para sua implantação no fluxo de atendimento hospitalar por 
intermédio de diversas ações, buscando aprimorar a qualidade dos serviços e aumentar a 
produtividade dos setores pela inserção das acadêmicas de enfermagem em várias 
atividades condicionantes a integração do ensino, pesquisa e extensão com enfoque na 
SAEP em consultas ambulatoriais para pacientes pré-cirúrgicos eletivos. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto de extensão “Ambulatório de enfermagem: a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem para pacientes cirúrgicos” está em andamento desde 2018, trata-se de uma 
parceria com o serviço de Enfermagem para a realização de consultas de enfermagem em 
pacientes pré-cirúrgicos eletivos agendados e em fila de espera da Secretaria Municipal de 
Saúde no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) em Foz do Iguaçu-PR, sendo 
referência regional na área de ortopedia/traumatologia e emergência, atendendo usuários 
da 9º Regional de Saúde e a população advinda da tríplice fronteira.  O projeto teve início 
no mês de outubro de 2018 pela análise diagnóstica de campo, revisão de literatura e ações 
em nível educativo, assistencial e de gestão, bem como encontros periódicos entre 
acadêmicos, coordenadores do projeto e colaboradores do HMPGL. Vale ressaltar que, 
entre as atividades desenvolvidas, a consulta realizada pelas acadêmicas com a 
participação do enfermeiro do serviço abrange grande diversidade no perfil dos pacientes 
e nas especialidades cirúrgicas que estes necessitam. Sob essa perspectiva, a análise dos 
resultados é respaldada pelo impacto da extensão universitária nas rotinas de centro 
cirúrgico e ambulatório e na qualidade e segurança dos pacientes. 
 
Resultados 
 
A análise dos resultados desse projeto foi alicerçada no desenvolvimento de práticas que 
contemplam a realização das consultas de enfermagem no âmbito perioperatório, 
promovendo ações que condicionam indiretamente e diretamente o bom desempenho da 
produtividade setorial. Nesse contexto percebeu-se que a qualidade da assistência no pré-
operatório está fortemente influenciada pelo envolvimento multiprofissional, considerando 



 

 

esses fatores foram elaboradas atividades em diversos aspectos, tanto vinculadas ao 
centro cirúrgico, quanto ao atendimento no ambulatório de enfermagem.  
 
Diante disso, o Quadro 1 apresenta as atividades desenvolvidas no projeto de extensão, 
sendo elas, a realização do diagnóstico situacional do centro cirúrgico com o uso da Matriz 
SWOT; a implementação do protocolo de cirurgia segura com a construção de um checklist 
seguindo as demandas do setor e as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS); 
Análise dos prontuários com a utilização de um instrumento de perfil dos pacientes pré-
cirúrgicos; Implantação de consultas de  ambulatoriais pré-cirurgias eletivas pela 
aplicabilidade da Sistematização da Assistência da Enfermagem Perioperatória; Produção 
de uma ficha pré-operatória para pacientes internados; e formulação de protocolos e 
Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para o ambulatório. 
  
Quadro 1 – Atividades desenvolvidas no projeto de extensão   

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

TEMPO DE 
OCORRÊNCIA 

FINALIDADE 

Diagnóstico situacional do 
centro cirúrgico 

Janeiro e fevereiro 
de 2019 

Conhecer a administração e 
assistência dos serviços setoriais  

Protocolo de cirurgia segura  Em andamento  Prevenção de riscos e danos ao 
paciente 

Análise dos prontuários  Em andamento Identificar um perfil dos pacientes 
pré-cirúrgicos 

Curso de extensão 
“Sistematização da 
Assistência de enfermagem - 
Simulação clínica das etapas 
do processo de enfermagem” 

Abril de 2019 Capacitar acadêmicas de 
enfermagem e enfermeiras do 
hospital para instituir a SAEP no 
ambulatório 

Consultas de enfermagem 
ambulatoriais pré-cirurgicas 
eletivas 

Em andamento Implementar cuidados de 
enfermagem 

Ficha pré-operatória para 
pacientes internados  

Em andamento Diminuir os índices de 
cancelamentos cirúrgicos por 
condições clínicas e déficits de 
recursos materiais 

Protocolos e POPS do 
ambulatório 

Em andamento Organizar e padronizar o 
atendimento ambulatorial  

Fonte: Autores, 2019. 
 

O diagnóstico situacional teve como intuito construir um panorama geral da realidade 
dos serviços prestados no centro cirúrgico, a fim de obter o delineamento para o 
planejamento estratégico por meio da obtenção de conhecimentos sobre os mecanismos 
assistenciais e administrativos, complementados pela análise SWOT, em português forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças. Esta ferramenta auxilia na identificação das 
fragilidades e potencialidades distinguidas pelos fatores internos, no qual se tem 
governabilidade, do que é externo, cujas particularidades precisam ser conhecidas.  De 



 

 

acordo com a Figura 1, os principais resultados foram demonstrados pela Matriz SWOT, 
caracterizando como força, a abertura para a tríade universitária, estimulando os 
profissionais e aprimorando os discentes na prática baseada em evidência; oportunidade, 
instituir a SAEP, capaz de estabelecer uma assistência integral; fraqueza, a desorganização 
do uso do tempo e recursos, consequência da gestão desqualificada, sobrecarga de fluxo 
de atendimento e dimensionamento de pessoal inadequado; e ameaça, o agendamento 
cirúrgico tardio, afetando a qualidade dos serviços. Logo, a utilização da ferramenta de 
gestão estratégica para diagnóstico de situação permitiu desenvolver ações focais e 
efetivas em relação as dificuldades vivenciadas no hospital. 

 

 
Figura 1 - Análise SWOT do diagnóstico situacional 

 

Deste diagnóstico surgiu a necessidade da implementação do protocolo de cirurgia segura. 
Iniciou-se no mês de fevereiro, e ainda está em andamento, no entanto durante o período 
percorrido, foi possível constatar por meio de discussões entre as acadêmicas, 
coordenadora do projeto, coordenadores de enfermagem e serviço de medicina do hospital, 
como também os pareceres dos funcionários durante a educação em serviço, os avanços 
e lacunas sobre a percepção dos profissionais vinculada a importância do protocolo na 
prevenção de danos ao usuário; e a necessidade de adaptar o checklist utilizado, para 
melhorar a aplicabilidade no funcionamento setorial e adequação as normas da OMS, 
visando uma otimização da  qualidade nos serviços para garantir segurança ao paciente e 
amparo profissional (GUTIERRES et al., 2019).  

A análise dos prontuários advindos da Secretaria Municipal de Saúde da cidade possui dois 
objetivos principais, o primeiro é reavaliar as condições do paciente para cirurgia, além de 
construir um perfil dos pacientes que passaram pelo ambulatório de enfermagem que 
necessitem realizar novos exames pré-operatórios e que estão na fila de espera para 



 

 

realizar cirurgia eletiva. O levantamento das características dos pacientes que aguardam 
cirurgia é necessário para melhorar a organização e a aprimorar a gestão. 

O curso de extensão para capacitação e treinamento sobre Sistematização da Assistência 
de Enfermagem, foi ministrado pelas professoras Alessandra Rosa Carrijo (Unioeste) e 
Luciene Muniz Braga (Universidade Federal de Viçosa), em que abordou em primeiro 
momento a teoria relacionada as legislações e as etapas do processo, seguido de um 
momento prático com a simulação clínica da SAE. Essa atividade foi fundamental para que 
as acadêmicas melhorassem a compreensão o trabalho do enfermeiro, o que auxiliou na 
construir um instrumento, visando às consultas ambulatoriais de enfermagem. 

As consultas de enfermagem são destinadas a realizar orientações mais adequadas aos 
pacientes pré-operatórios eletivos, promover impactos positivos na gestão da qualidade dos 
serviços prestados em que se busca detectar e solucionar os problemas que impossibilitam 
a prática clínica-cirúrgica e anestésica. Tais atividades são realizadas no ambulatório de 
enfermagem do HMPGL, como sequência do projeto e teve seu início no mês de novembro, 
e ainda se encontra em andamento. Além das consultas no ambulatório a equipe trabalha 
na produção de um instrumento para nortear a consulta pré-operatória, isto é, a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória composta por cinco fases: 
avaliação pré-operatória; Identificação dos diagnósticos de enfermagem; resultados 
esperados; planejamento dos cuidados e elaboração das intervenções de enfermagem; 
implementação dos cuidados; e avaliação pós-operatória (GRAZZIANO et al., 2016). 
Durante as consultas a SAEP é implementada, pois no pré-operatório busca-se desenvolver 
a adesão e compreensão das orientações realizadas ao paciente sobre procedimentos 
invasivos, risco cirúrgico, higienização prévia, tipo de anestesia, tempo de jejum, uso 
contínuo ou suspensão de medicações, cuidados na recuperação pós-operatória, tempo de 
permanência e duração estimada da cirurgia (OLIVEIRA et al., 2012). Até o momento, foram 
realizadas aproximadamente 400 consultas, o que já causo certo impacto no sistema de 
saúde local, pelo fato de evidenciar aos gestores, os baixos índices de cancelamento ou 
suspensão de cirurgias eletivas por condição clínica, o que segundo relatos da equipe do 
hospital era situação comum. 

A elaboração da ficha pré-operatória para pacientes internados de cirurgias eletivas foi 
realizada com o intuito de servir como instrumento investigativo para a SAEP, melhorar o 
acompanhamento das condições clínicas e psicológicas, como também revisar o 
planejamento de uma cirurgia segura, buscando diminuir os casos de cirurgias canceladas 
por condições evitáveis, logo, minimizar os riscos e danos no transoperatório e pós-
operatório por falta de orientação ao paciente e supervisão no gerenciamento das ações 
que podem otimizar a produtividade institucional, e ao mesmo tempo em colabora com a 
melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente. 

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPS) são conjuntos de normas e regras, na 
qual, servem para organizar e padronizar as ações realizadas no ambiente hospitalar. No 
mês de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, foi realizado uma nova revisão dos 
documentos que padronizam os processos gerenciais e assistenciais do HMPGL, buscando 
na literatura informações atualizadas, para melhorar a qualidade do serviço prestado na 
instituição. Com relação aos protocolos do ambulatório de enfermagem, no primeiro 



 

 

momento iniciou-se a seleção que irá nortear os processos ambulatoriais, porém, a criação 
e elaboração só se dará após a primeira etapa de seleção ser concluída.  
 
Considerações Finais 
 
A atuação do enfermeiro nas consultas de enfermagem pré-cirurgicas eletivas torna-se 

indispensável para propiciar segurança ao paciente, visando o bem-estar do usuário e 

avaliando o risco/benefício na prevenção de danos evitáveis. No entanto revelou-se que 

apenas as consultas não seriam satisfatórias para um bom funcionamento das interfaces 

compostas na assistência perioperatória, o que evidenciou a importância de ações tanto 

em nível educativo e assistencial quanto administrativo no aperfeiçoamento da credibilidade 

hospitalar, potencializadas principalmente pela inserção das acadêmicas na conjuntura da 

instituição de saúde. Assim, foi possível notar que tais ações são desafiadoras para o 

sistema, pois estão intimamente ligadas as relações de autonomia e liderança do 

enfermeiro no contexto organizacional para implantar as consultas de enfermagem como 

rotina, mesmo que tem se mostrado uma ferramenta eficiente no cuidado prestado, 

estabelecendo condições biopsicossocial satisfatórias ao usuário. 
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Resumo 
 

O Ministério da Saúde tem desenvolvido políticas para melhorar o processo de 
atendimento de usuários do SUS. Entretanto, observa-se que não bastam apenas as 
determinações legais ou as ações sistematizadas para que o atendimento se efetive e seja 
adequado e satisfatório para todos os envolvidos neste setor de serviços, quer sejam 
usuários ou profissionais da área.  Este projeto tem como objetivo identificar, avaliar e 
sistematizar os dados relativos aos pacientes com disfunções de diversas origens, 
objetivando informar a população quais serviços são prestados no CRF. A metodologia 
aplicada neste projeto consistiu na análise dos prontuários e levantamento do número de 
atendimentos prestados no CRF de acordo com cada especialidade, durante os anos de 
2017 e 2018. Os dados e informações devidamente sistematizados serão repassados à 
população e aos profissionais da área da saúde, visando aumentar o número de 
atendimentos, trazendo benefícios e melhorando a qualidade de vida a uma maior gama de 
pacientes de Cascavel e região. 
 
Apresentação 
 

A Lei n. º 7.853, de 24 de outubro de 1989, refere-se à indispensabilidade da inclusão 
de temas específicos sobre a população com deficiência nos censos nacionais como 
circunstância primordial para o entendimento da realidade brasileira e fundamental para 
ancorar a definição de políticas específicas. Acatando esta lei, o Censo Demográfico de 
1991, pela primeira vez, conteve questões relacionadas a esta população, declarando a 
presença de 2.198.988 deficientes numa população total de 146.815.750 habitantes, o que 
representa 1,49% de deficientes (JANNUZZI,1995).  

 
182 Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é médico ortopedista 

da Clínica Ortho e professor titular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tem experiência na área 
de Medicina, com ênfase em Clínica Médica e Ortopedia. Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: 
rfvituri@yahoo.com.  
183 Discente do quinto ano de Fisioterapia na UNIOESTE, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: 
camilaccoracini@gmail.com. 

³ Discente do primeiro ano de Fisioterapia na UNIOESTE, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: 
emanuelebressan@hotmail.com.  
 



 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (2006), a reabilitação é um processo 
que “visa conseguir que pessoas com deficiência estejam em condições de alcançar e 
manter uma situação funcional ótima do ponto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico 
ou social, de modo a contar com meios para modificar a própria vida e serem mais 
independentes [...]”. Desta forma, é imprescindível que um indivíduo portador de deficiência 
tenha acesso a um sistema de saúde multidisciplinar, para que se alcance tal objetivo 
(BRASIL, 2007). 

Quando se refere a centros que proporcionam essa situação funcional ótima, têm-se 
uma classificação quanto à complexidade do serviço prestado. Segundo o Ministério da 
Saúde (2002), o SUS - Sistema Único de Saúde - divide os centros de acordo com a 
prestação de serviço de baixa, média e alta complexidade. O CRF (Centro de Reabilitação 
Física) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) que fornece serviços 
para a cidade de Cascavel e outros 31 municípios da região se enquadra como Serviço de 
Nível Intermediário em Reabilitação Física, sendo, portanto, um centro multiprofissional, e 
contendo fisioterapeutas de diversas especialidades, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, profissionais da área de prótese e órtese, educadores físicos, 
médicos e enfermagem. 

O processo de reabilitação de pessoas que necessitam desses cuidados 
multiprofissionais tem alcançado bons resultados para aqueles pacientes que tem tido o 
atendimento e acompanhamento após o período de alta hospitalar. Todavia, uma parcela 
significativa de pacientes com necessidade de reabilitação, pela falta de informações, não 
procura os serviços que possam auxiliá-los no processo de reabilitação e melhora das 
sequelas. 

Desta forma, este projeto visa orientar e corrigir as situações geradas pela falta de 
informações dos pacientes, demonstrando a população quais serviços são prestados no 
CRF, podendo acarretar no aumento da demanda e do número de atendimentos, trazendo 
benefícios a uma maior gama de pacientes de Cascavel e região.  
 
Procedimentos Adotados 
 

Primeiramente, para que os pacientes tenham acesso aos serviços de reabilitação 
vinculados a UNIOESTE (Clinica de fisioterapia e CRF), é necessário que estes tenham 
encaminhamento para o mesmo, seja ele feito por um hospital, ambiente especializado, 
serviço de urgência e emergência, USF (Unidade de Saúde da Família), UBS (Unidade 
Básica de Saúde) ou outros serviços de reabilitação. 

Após o cadastro e o agendamento do paciente no CRF, os mesmos foram avaliados 
pelas áreas afins tendo sua primeira avaliação realizada pelo serviço médico. Após este, 
ocorreu à inserção desses no grupo multidisciplinar composto por fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, profissionais da área de prótese e 
órtese e enfermagem. Estes, por sua vez, realizaram avaliações e traçaram condutas para 
este paciente em suas respectivas áreas, além de apoiar o diagnostico clinico da doença 
ou deficiência do mesmo.  

A concluir, foi realizado um levantamento do número de atendimentos prestados no 
CRF mensalmente por cada profissional (com base no cadastro inicial - se utilizando do 



 

 

sistema SIG), e em seguida englobando-os dentro de suas especialidades, para que a 
relação “número de atendimento x especialidade x ano” pudesse ser traçada e comparada.  
 
Resultados 
 

Com base no número de atendimentos prestados no CRF mensalmente por cada 
profissional, os dados foram agrupados de acordo com a especialidade de cada um e com 
o ano correspondente. Deste modo, foi traçado a relação “número de atendimento x 
especialidade x ano”, expressa pelo gráfico 01. 
 
Gráfico 01  

 
 

Como pode-se verificar, 26.766 pessoas foram atendidas pelos profissionais da 
Fisioterapia no CRF no ano de 2017, e 25.348 em 2018; 2.882 pessoas foram atendidas 
pelo Educador Físico em 2017, e nenhuma foi atendida por ele em 2018; 1.659 foram 
atendidas pelos Médicos em 2017, e 1.549 em 2018; 2.144 foram atendidos pelo setor da 
Enfermagem em 2017, e 2.201 em 2018; 2.468 foram atendidas pelos profissionais da 
Fonoaudiologia em 2017, e 2.769 em 2018; 3.509 foram atendidos pelas Nutricionistas em 
2017, e 1.890 em 2018; e 520 foram atendidas pelo setor de Terapia Ocupacional em 2017, 
e 1.465 em 2018. 

Nota-se também que não há um padrão de mudança que englobe todas as 
especialidades. Alguns, como a Fisioterapia, Medicina e Nutrição, tiveram uma diminuição 
no número de atendimentos. Acredita-se que isso se deve à alteração no quadro de 
funcionários que compõem o Centro, já que durante o período de coleta destes dados 
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alguns funcionários tiveram rescisão de contrato e não renovação dos mesmos, reduzindo 
o número de profissionais de cada área e, consequentemente, o número de atendimentos 
prestados. No caso do Educador Físico, no ano de 2017 havia apenas um profissional desta 
área trabalhando no Centro e o mesmo não teve seu contrato renovado em 2018, não sendo 
substituído por outro profissional. Portanto, em 2018 não houve nenhum atendimento 
prestado por este departamento. 

Já nos setores da Enfermagem, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, houve um 
aumento no número de atendimentos prestados à população, sugerindo-nos uma maior 
eficiência do serviço, aumentando as taxas de alta dos atendimentos, e consequentemente 
uma maior rotatividade de pacientes, movimentando a lista de espera. No caso específico 
da Fonoaudiologia, houve a contratação de um novo profissional, dobrando o número de 
atendimentos.  

Também levando em consideração os anos de 2017 e 2018, foram comparados os 
dados do número total de atendimentos no CRF, somando-se todas especialidades. Os 
resultados foram expressos no Gráfico 02.  
 
Gráfico 02  

 
 
A partir do gráfico, observa-se que 40.088 pacientes foram atendidos no CRF no ano 

de 2017, e 37.502 pacientes em 2018 (somando-se todas as especialidades). Isto também 
é justificado baseado na alteração do quadro de funcionários que trabalham no Centro de 
Reabilitação Física. Pois desta forma, os pacientes dos profissionais que foram desligados 
do Centro receberam alta e o declínio do número total de atendimentos é justificado.   
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Os dados coletados neste projeto serão devidamente sistematizados e repassados 
a população e aos demais profissionais do CRF, promovendo um maior conhecimento e 
demonstrando a população quais atividades são ofertadas no Centro, motivando-os a 
procurarem os serviços e aumentando o número de atendimentos prestados. Isto melhora, 
por conseguinte, o atendimento e a qualidade de vida da população da cidade de Cascavel 
e região.   
 
Formas de contato com a ação 
 

Os contatos podem ser através do e-mail rfvituri@yahoo.com ou do telefone (45) 
99969-4183, pertencentes ao coordenador do projeto, Rogério Vituri. 
 
Referências  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 
Deficiência. Brasília, 2002. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do SUS - 
Sistema Único de Saúde. Brasília, 2007. 
 
JANNUZZI, P.M. Fontes de informação sociodemográfica para planejamento no setor 
público. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, v.29, n.3, 1995, p.197-210. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Normas sobre a equiparação de oportunidade 
para pessoas com deficiência. São Paulo, 2006. 
 
 
 

  



 

 

ANÁLISE DE DENSIDADE E ESTRATIFICAÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULA DE 

SILAGENS COLETADAS EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE LEITE DO OESTE DO 

PARANÁ 

 
Marcela Abbado Neres 184(Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Ana Luiza Andreoni185, Maximiliane Alavarse Zambom186, Josias Luis 
Fornari187, 

Maichel Jhonattas Lange188, Maria Luiza Fischer189 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Rural e questão agrária 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: agroecologia; estratificação; silagem. 

 
Resumo 
 
Objetivou-se analisar a densidade e estratificação de partículas em silagens de 
propriedades leiteiras da região Oeste do Paraná. Utilizou-se para amostragens de 
densidade um cilindro metálico, e para a estratificação de partículas um conjunto de 
peneiras (Penn State). A densidade por m³ na matéria natural não diferiu entre os 
municípios, no entanto para densidade por m³ na matéria seca Toledo apresentou os 
maiores valores, demonstrando melhor compactação da silagem. 
 
 
Apresentação 
 
A pecuária de leite é uma das atividades mais desenvolvidas entre os agricultores 
familiares, está presente em 36% dos estabelecimentos classificados como de economia 
familiar, além de responderem por 52% do valor bruto da produção total, oriundos do leite. 
As propriedades de agricultura familiar da Região Sul e do Centro-Oeste são as que mais 
trabalham com a pecuária leiteira (ZOCCAL et al., 2005). 
A silagem é uma fonte de volumoso muito utilizada pelos produtores de leite a qual se busca 
fornecer uma fibra com boa digestibilidade e nutrientes que possam suprir as necessidades 
dos bovinos leiteiros para melhor expressão do seu potencial. Silagem é um processo de 
conservação de forragem através da fermentação dos açúcares da forragem em ácidos 
orgânicos em ambiente anaeróbio (ALLEN et al., 2003). O objetivo da ensilagem é 
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conservar a máxima quantidade de matéria seca, nutrientes e energia da cultura, para 
posterior alimentação dos animais (KUNG, 2013). 
A silagem é uma eficiente forma de armazenagem do alimento que será fornecido aos 
animais, mas para obter seu potencial máximo todo o processo deve ser realizado de forma 
mais correta possível. 
Devida a necessidade de conhecimento da qualidade física do volumoso que está sendo 
ofertado aos animais, o objetivo do trabalho foi avaliar o tamanho de partícula das silagens 
de milho e a densidade encontrada nos silos de Sistema de Produção de Leite (SPL) do 
oeste do Paraná.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 
O trabalho foi realizado em SPL’s da região Oeste do Paraná. Primeiramente foram 
realizadas visitas nas propriedades, para caracterização das mesmas, posteriormente 
foram coletadas amostras de silagem de milho.   
As coletas das amostras foram realizadas diretamente nos silos das propriedades. As 
amostragens para densidade (DEMN) foram realizadas com uso de cilindro metálico. A 
densidade de cada um dos cinco pontos foi feita a partir da seguinte equação: (Peso do 
trado/1000)/(( 0,00179 * ( profundidade do trado/100))). Já a DEMN foi determinada 
segundo a equação: DEMN (kg/m3) = massa de silagem amostrada pelo cilindro 
(kg)/volume do cilindro (m3). A densidade da matéria seca (DEMS) foi calculada 
multiplicando-se a DEMN pelo teor de MS. 
A estratificação do tamanho de partículas foi avaliada pelo conjunto de peneiras (Penn 
State), sendo peneira 1 (>19 mm), peneira 2 (8 a 19 mm), peneira 3 (1,18 a 8 mm) e fundo 
(<1,18 mm). Para a determinação do tamanho médio de partículas foram utilizados os 
procedimentos adaptados por Heinrichs et al. (1999) e Lammers et al. (1996).  
Anotou-se a tara de cada peneira e do fundo; pesou-se 250 gramas de amostra de forragem 
fresca; colocou-se sobre a peneira superior e iniciou a agitação sistematizada. A agitação 
realizou-se sobre uma bancada reta, com oito séries de cinco agitações vigorosas. Anotou-
se o peso de cada peneira com a forragem retida. Por ser dependente de agitação manual 
somente um operador ficou responsável pela estratificação de todas as amostras. Os dados 
foram avaliados por meio de análise estatística descritiva, ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 
Resultados 
 
Para tabela 1 o tamanho de partícula 1,7mm verificou-se diferença (P<0,05) entre os 
municípios avaliados, porém para os demais tamanhos de partícula não foi observado 
diferença significativa entre os municípios (P>0,05). Já para densidade (por m³) na matéria 
seca teve diferença significativa entre os municípios (P<0,05) e a densidade (por m³) na 
matéria natural não diferiu (P>0,05).  
O tamanho de partículas de uma silagem pode variar muito dependendo da cultura e 
equipamento de colheita. Assim, o principal objetivo de avaliar a distribuição do tamanho 



 

 

médio de partícula (TMP) na silagem é mensurar as partículas que realmente são 
disponíveis para consumo do animal (HEINRICHS e LAMMERS, 1997). 
 
Tabela 1 – Caracterização do tamanho de partícula e densidade de silagens de milho 
coletadas em diferentes municípios produtores de leite na região oeste do Paraná 

  Municípios     

 MCR 
(N=15) 

Mercedes 
(N=8) 

Quatro Pontes 
(N=8) 

Toledo 
(N=14) 

Média 
Valor 

P 

Pen_19mm 16,92 14,12 11,44 10,19 13,35a 0,129 

Pen_7,8mm 60,81 51,08 51,94 55,01 55,70a 0,063 

Pen_1,7mm 18,86c 31,65a 33,75a 29,99b 27,24 0,000 

Pen_fundo 3,41 3,16 2,93 4,82 3,72a 0,190 

DENMN 366,43 417,55 441,02 457,97 417,26a 0,052 

DENMS 114,65c 140,03b 143,57b 152,11a 135,96 0,009 

MCR: Marechal Cândido Rondon 

 
As amostras de tamanho de partícula da peneira 1.7mm pode ter diferido entre os 
municípios por motivos relacionados com o processamento do material ensilado. 
Envolvendo maquinário utilizado para todo o processo de colheita, trituração e ensilagem 
do material. Os municípios de Quatro Pontes e Mercedes apresentaram níveis entre 30-
40%, esses estando de acordo com valores obtidos por Lammers (1997). 
Maiores densidades da silagem aumentam a capacidade do silo, reduzindo o custo de 
estocagem por unidade de MS e NDT (D’AMOURS & SAVOIE, 2005; JOBIM et al., 2007).  
De acordo a EMBRAPA (2011), a densidade média de silagem preparada em condições 
normais é de 400, 500 e 600 kg/m3 nos silos de superfície, trincheira e meia-encosta, 
respectivamente, demonstrando assim que os dados do presente estudo estão abaixo do 
que se busca para uma silagem de qualidade.   
Ruppel et al., (1995) observou em seu estudo com silagens valores de 550kg/m³ para 
densidade na matéria natural, sendo um teor superior aos encontrados neste estudo, sendo 
que a média mais próximo ao observado por Ruppel  et al (1995) ocorreu no município de 
Toledo com 457,97 kg/m³/MN, e a média mais distante foi observada em Marechal Cândido 
Rondon, sendo 366,43 kg/m³/MN.  
A média de densidade da matéria seca encontrada foi de 135,96 kg/m³ MS, ficando abaixo 
dos resultados obtidos por Holmes e Muck (2008) que observaram valores acima de 240 
kg/m³ na matéria seca e D‟Amours e Savoie (2005) que  verificaram que a densidade da 
matéria seca (DEMS) variou de 196 a 293 kg/m³. 
Variações de até 30% na densidade da silagem podem ser encontradas dependendo da 
cultura, processamento, teor de matéria seca (MUCK et al., 2003), pressão aplicada, 
equipamento, tempo de compactação, espessura da camada adicionada, altura e tipo do 
silo (MUCK e HOLMES, 2000). 



 

 

 
 
 

Considerações Finais 
 
A partir das análises realizadas, observou-se uma necessidade de melhorias na qualidade 
das silagens das propriedades avaliadas, influenciado pelo processo de ensilagem como 
um todo. Portanto observa-se que a falta de técnico ou até mesmo dos produtores no 
momento da ensilagem, pode ser o principal problema com relação a qualidade da silagem. 
Se tomados os devidos cuidados no processo de ensilagem, a silagem fornecida aos 
animais será melhor aproveitada.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail analuandreoni@hotmail.com Telefone (45) 98824-8991  
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Resumo 
 
Para ser considerado um produto de boa qualidade o mel deve atender as especificações 
da Instrução Normativa nº 11 de 20 de outubro de 2000, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. O presente estudo tem como principal objetivo determinar 
parâmetros físico-químicos do mel de A. mellifera e do mel de jataí (Tetragonisca angustula) 
de produtores da Região Oeste do Paraná, de um município Beira Lago (Santa Helena) e 
de um predominantemente agrícola (Terra Roxa), da safra 2018/2019. Além de conhecer o 
perfil físico-químico do mel de ambos os gêneros de abelhas da região, este trabalho 
também teve como objetivo comprovar a qualidade e complementar análises realizadas 
pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Marechal Cândido Rondon desde 
2006, atendendo à demanda constante da Cooperativa Agrofamiliar Solidária dos 
Apicultores do Oeste do Paraná (COOFAMEL). Essas análises vêm sendo utilizadas de 
base para solicitação, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do Ministério da 
Indústria, Comércio e Serviços, do certificado de Indicação Geográfica - Denominação de 
Origem do mel da região Oeste do Paraná, feita pela COOFAMEL. 
 
Apresentação 
 
O Brasil possui grande potencial apícola, devido à diversidade dos recursos tróficos florais, 
à extensão territorial e à variação climática por todo o país, possibilitando mais de colheita 
de mel durante os anos (Marchini, 2001). Sendo assim, a região Oeste do Paraná apresenta 
grande diversificação de plantas, devido aos programas de reflorestamento em áreas de 
preservação permanente próximas ao lago de Itaipu (Arnhold, 2016). 
A cultura apícola na região Oeste do Paraná apresenta-se em constante crescimento, 
possuindo um aspecto organizacional e a constituição de uma rede da cadeia produtiva, 
que envolve produtores, Associações, Cooperativas, Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – UNIOESTE, ITAIPU – Binacional e o SEBRAE, tem sido bem trabalhados na 
região deste de 2006 (RADTKE, 2016). 
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Neste intuito, diferentes trabalhos foram realizados com o mel da região em que verificaram 
a sua composição botânica (MORAES, 2012), bem com a suas características físico-
químicas (MORAES et al., 2014; ARNHOLD, 2016; RADTKE, 2016), a produção e a criação 
de sistema de informação geográfica (CAMARGO et al., 2014), também o mel como 
bioindicador ambiental para agroquímicos (CUNHA, 2016). 
Recentemente o mel da região recebeu a Indicação de Procedência (IP) “Oeste do Paraná”, 
uma Indicação Geográfica (IG). Graças aos esforços das parcerias entre produtores, 
associações, Cooperativa Agrofamiliar solidária de Apicultores do Oeste do Paraná 
(COOFAMEL), entidades privadas e públicas, embasado também nas análises de controle 
de qualidade realizadas por dez anos pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE), campus de Marechal Cândido Rondon. 
O reconhecimento leva em consideração, de acordo com o Artigo 177 do INPI, o nome 
geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado 
conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de 
prestação de determinado serviço. 
O objetivo deste trabalho foi realizar análises físico-químicas dos méis de Apis mellifera dos 
apicultores do Oeste do Paraná da safra-2018-2019. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A proposta foi desenvolvida por meio de metodologia participativa, com interação entre 
técnicos e os apicultores que são vinculados à rede de Apicultura formada na região Oeste 
do Paraná, desde 2006, com parcerias entre a UNIOESTE, Associação dos Apicultores do 
Oeste do Paraná (APIOESTE), Associação dos Apicultores de Entre Rios do Oeste 
(APIER), Cooperativa Agrofamiliar Solidária de Apicultores do Oeste do Paraná 
(COOFAMEL), CNPq, SETI, ITAIPU-Binacional, MEC-SESU, EMATER, CAPA, SEBRAE, 
entre outros. Essa metodologia está sendo executada devido os vários projetos que são 
exercidos e implica as demandas dos apicultores e técnicos, para o desenvolvimento de 
pesquisas participativas e à divulgação dos resultados, através das reuniões que são 
realizadas frequentemente. 
Dentre os objetivos propostos, será realizado ainda uma capacitação, juntamente com os 
demais parceiros, a realizar-se na Estação Experimental Alcibíades Luís Orlando na cidade 
de Entre Rios do Oeste, onde vai envolver a teoria e a prática com os associados, técnicos 
e membros do Grupo de Estudos e Pesquisa em Abelhas da UNIOESTE. Parte das 
capacitações já foram desenvolvidas durante as reuniões das Associações de Apicultores, 
dos quatro municípios envolvidos na atividade de extensão, Marechal Cândido Rondon e 
Terra Roxa (Afastados do Lago de Itaipu) e Santa Helena e Entre Rios do Oeste (Beira 
Lago de Itaipu), com temas relacionados às análises melissopalinológicas, físico-químicas 
de mel e Indicação Geográfica, mostrando a importância dos apicultores no fornecimento 
do mel para as análises que são desencadeadas na universidade e que busca melhores 
indicativos para a produtividade.  
Foram utilizadas amostras de mel de Apis mellifera e jataí (Tetragonisca angustula), safra 
2018/2019 coletadas em municípios do oeste paranaense. Estas amostras foram 
armazenadas em recipiente de plástico, transparente e com tampa em rosco, com 
capacidade de até 500g e alocadas em temperatura ambiente.  



 

 

Na aferição de pH, foi utilizado 10g de mel, diluídos em água destilada, até atingir o volume 
de 75mL, seguindo a metodologia proposta por Moraes & Teixeira (1998), com o auxílio de 
um pHmetro. A mesma solução foi utilizada para determinar sua acidez, incrementando 
duas gotas de fenolftaleína 1%. A titulação foi executada com NaOH 0,005N em uma bureta 
de 10mL, até o ponto de viragem, caracterizado pela coloração levemente rósea, que 
deverá persistir por dez segundos. Para a determinação da acidez foi utilizado a equação 
a seguir: 
Acidez = volume gasto (mL) x F (NaOH) x 10, expressa em mEq.kg-1 
Para a análise do teor de umidade, as amostras de mel foram colocadas individualmente 
no dispositivo refrator do equipamento, fechado e após o ajuste do ângulo limite, a leitura 
de refração (IR) foi feita diretamente na escala (AOAC, 1990), empregando um refratômetro 
de bancada Abbe. Para a obtenção da umidade do mel, o valor IR foi confrontado com a 
tabela de correspondência entre IR e umidade do mel. Esta tabela é derivada de uma 
equação desenvolvida por Wedmore, a partir dos dados de Chataway (Bogdanov et. al. 
2009). O IR das substâncias liquidas depende da temperatura. Geralmente, os 
refratômetros são regulados a 20°C (Cecchi, 2003). 
O IR obtido foi aplicado diretamente na tabela se o mel estiver exatamente a 20°C, e caso 
não estivesse, se acrescentava ou diminuia ao IR obtido, o valor de 0,00023 para cada grau 
Celsius a mais ou a menos da amostra para as leituras realizadas. 
A coloração do mel foi avaliada de acordo com o método Bianchi (1981), que se constitui 
na medida da absorbância a 635nm (Abs635). A leitura foi feita em espectrofotômetro. O 
aparelho será previamente calibrado com glicerina. 
A classificação de coloração será baseada na escala de Pfund, a seguir: 
 
Classificação do mel conforme a absorbância e coloração: 

COR ESCALA DE PFUND FAIXA DE COR 

Branco d’água 1 a 8 mm 0,030 ou menos 

Extra branco 8 a 17 mm 0,030 a 0,060  

Branco 17 a 34 mm 0,060 a 0,120 

Âmbar Extra Claro 34 a 50 mm 0,120 a 0,188 

Âmbar Claro 50 a 85 mm 0,188 a 0,440 

Âmbar 85 a 114 mm 0,440 a 0,945 

Âmbar escuro > 114 mm > 0,945 

 
Para a determinação de Lugol, foi utilizado 10g de mel, transferidos com um bastão de vidro 
para um Becker de 50 ml, adicionado 10mL de água destilada e agitado até que se tenha 
a dissolução total do mel. Após este processo, foi adicionado 1mL de Lugol. Tal adição tem 
por base a reação da solução de Lugol com os polímeros provenientes da hidrólise do 



 

 

amido contido no xarope de amido de milho hidrolisado. A partir desta hidrólise de tem 
resultados positivo ou negativo para Lugol, onde: 
Lugol negativo: não há mudança de coloração, somente acentua-se a cor do mel mais iodo; 
 
Lugol positivo: apresenta-se de cor vermelha ou violeta, indicando mel adulterado ou com 
glicose comercial. A intensidade da cor depende da qualidade e da quantidade de glicose 
comercial presente. 
Estas análises têm por intenção a verificação do produto mel em relação a Instrução 
Normativa n° 11 de 2000, que baseia os padrões internacionais para mel de A. melífera. 
Como esta é a única normativa que rege a qualidade do mel, também é utilizada para 
padronização de mel meliponídeos. 
Para a avaliação das características físico-químicas das amostras de mel, foi utilizado o 
Aplicativo computacional Genes (2013), sendo os dados submetidos a ANOVA e a 
comparação entre médias pelo teste de Scheffé, a um nível de 5% de significância. 
 
Resultados 
 
O mel da região vem apresentando características próprias (Tabela 1), que vem 
estimulando os produtores associado a COFAMEL a trabalharem para a conquista do selo 
de Denominação de Origem (DO) do mel, que leva em consideração uma série de fatores, 
como o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe 
produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou 
essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 
Os resultados dos valores médios observados indicaram que todos os parâmetros 
avaliados nas 96 amostras de mel da safra 2018/2019, estavam dentro dos limites mínimos 
e máximos estabelecidos pelo comitê normativo internacional (Tabela 1). Esses resultados 
demostram que a cadeia produtiva do mel da região vem aplicando as boas práticas de 
produção e extração do mel, considerando a proporção de mel operculado para sua coleta, 
assim como coleta, manejo e beneficiamento do mel em condições ambientais favoráveis. 
Tabela 1. Resultados das análise físico-quimica da safra 2018/2019 da região oeste do 
Paraná 



 

 

Parâmetros Media e Porcentagem Brasil (2000) 

Cor 0,297 Incolor a pardo escura 

Condutividade (µS.cm) 427,7 800 µS.cm 

Umidade (%) 18,8 Max 20% 

Fiehe (%) 
Positivo 

87,01 

Negativo 

12,98 
Negativo 

Lund (%) 
Positivo 

98,70 

Negativo 

1,29 
Negativo 

Lugol (%) Negativo Negativo 



 

 

 
Considerações Finais 
 
Essas análises confirmam a qualidade do mel da região oeste, que já possui apicultores 
com direito de utilização do selo de Indicação de Procedência e podem colaborar para que 
seja pleiteado o selo de Denominação de Origem. 
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Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Resumo 
 
Com o crescimento da produção agrícola no Brasil, as análises agronômicas e ambientais 
vêm se tornando cada vez mais importantes para o desenvolvimento destas atividades. O 
Laboratório de Química Ambiental e Instrumental atua desde o ano 2000 realizando estas 
análises junto à comunidade agropecuária. Desde de seu primeiro ano o laboratório 
participa dos controles de qualidade da CELA-PR e IAC-SP, e recebe os selos de 
qualidade.  

 

Apresentação 

 

As atividades agropecuárias e agroindustriais contribuem muito para o crescimento da 

economia do país. Os compromissos assumidos no nível do desenvolvimento sustentável, 

exigem a adoção de tecnologias avançadas, dentre elas as análises químicas de solos e 

plantas, águas e amostras ambientais, com o objetivo de diminuir as diferenças entre as 

produtividades. Num futuro próximo, o uso de tecnologias aliadas às técnicas convencionais 

e não convencionais possibilitará definir numa propriedade rural as características do solo 

de cada área. O papel das instituições de ensino superior na área da extensão e 

conscientização ambiental é de suma importância na variedade de serviços prestados na 
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agroindústria. Deste modo, o Laboratório de Química Ambiental e Instrumental atua como 

prestador de serviços para toda a comunidade, na área de análises de solos, plantas, 

amostras ambientais desde o ano 2000 e, a partir do ano de 2008, análises granulométricas 

do solo e análises físicas e químicas de águas. 

 

 
Análise de Solos 

 

O Laboratório de Química Ambiental e Instrumental, presta serviços à comunidade 

agropecuária determinando os seguintes parâmetros: pH em CaCI2 (acidez ativa), H+Al 

(acidez potencial), AI3+(acidez trocável), matéria orgânica, P ( fósforo), K (potássio), Ca 

(cálcio), Mg (magnésio), SB (soma de bases), CTC (capacidade de troca catiônica) e V% 

(saturação de base). Também são determinados os seguintes micronutrientes: Cu (cobre), 

Zn (zinco), Fe (ferro), e Mn (manganês). As metodologias adotadas são conforme 

EMBRAPA, (1997), IAC (2001) e IAPAR (1992). 

No ano de 2008, o laboratório iniciou a prestação de serviços também em análises 

granulométricas, determinando os teores de argila, silte e areia no solo. Neste mesmo ano, 

começou a participar do controle de qualidade Interlaboratorial do Instituto Agronômico de 

campinas – IAC.  

Com relação aos controles de qualidade, o Laboratório de Química Ambiental e 

Instrumental participa da Comissão Estadual de Laboratórios de Análises Agronômicas do 

Paraná (CELA-PR). Essa comissão tem como finalidade fiscalizar, avaliar e credenciar 

laboratórios de análises de solos no Paraná. Anualmente a CELA-PR envia 4 remessas de 

amostras, com seis diferentes solos (amostras desconhecidas) em cada remessa. Os 

resultados são avaliados e ao fim de cada ano os laboratórios são conceituados e 

classificados. Os laboratórios que alcançarem conceitos excelentes e muito bons recebem 

selo de qualidades, os demais são penalizados com perda de selo. Para o controle de 

qualidade em análises granulométricas do IAC-SP, são enviadas 6 remessas de solos ao 

laboratório, onde as mesmas são realizadas e os resultados enviados ao órgão de controle. 

 

 



 

 

 

Análise de Plantas 

 

Avaliar os teores nutricionais das plantas também tem sido de grande importância para  

produtividade, pois possibilita aos produtores detectarem as carências ou excessos de 

nutrientes, diminuindo gastos muitas vezes desnecessários. Referente às análises de 

plantas, o laboratório disponibiliza os seguintes parâmetros aos clientes: N (nitrogênio), P 

(fosforo). K (potássio), Ca (cálcio), Mg (magnésio), Cu (cobre), Zn (zinco), Fe (ferro) e Mn 

(manganês), Cd (Cadmio), Pb (Chumbo), Cr (Cromo) e Al (Alumínio). 

As extrações (digestões) dos tecidos foliares seguem a metodologia conforme (AOAC, 

2005).  

 
Análise de Amostras Ambientais 

 
As análises ambientais têm grande importância na caracterização de diversos materiais 

ambientais, tais como: Resíduos industriais, dejetos provenientes da bovinocultura, 

suinocultura, avicultura e compostos orgânicos em geral. Para as amostras ambientais o 

laboratório disponibiliza os seguintes parâmetros aos clientes: N (nitrogênio), P (fosforo). K 

(potássio), Ca (cálcio), Mg (magnésio), Cu (cobre), Zn (zinco), Fe (ferro) e Mn (manganês), 

Cd (Cadmio), Pb (Chumbo), Cr (Cromo) e Al (Alumínio). 

As extrações (digestões) das amostras ambientais seguem a metodologia conforme 

(AOAC, 2005) e ressaltamos ainda que, no ano de 2008, iniciou-se a prestação de serviços 

em análises de águas.  

 
 
Resultados  

 

Desde o início da prestação de serviços em 1999, o laboratório já realizou 40.636 análises 

de solos, 1.811 análises de plantas, 1.789 análises especiais e 506 análises de águas 

(TABELA 1) e sempre recebeu o selo de qualidade da Comissão Estadual de Laboratórios 

Agronômicos do Paraná (CELA-PR). Desde o ano de 2008 recebe o selo de qualidade do 

(Instituto Agronômico de Campinas - IAC), ano em que iniciou as atividades de análises 



 

 

granulométricas. Este projeto de prestação de serviços está cadastrado na Pró-Reitoria de 

Extensão e é coordenado pelo Prof. Dr. Affonso Celso Gonçalves Jr. e desde o ano de 2000 

são firmados convênios com prefeituras da região, o que garante o sucesso obtido pelo 

laboratório de Química Agrícola e Ambiental na prestação de serviços. Contamos hoje com 

parceria/convênios com as seguintes prefeituras: Marechal Cândido Rondon, Pato 

Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, São José das Palmeiras, Quatro Pontes, 

Mercedes, Guaíra, Terra Roxa, Maripá e Nova Santa Rosa. 

Atualmente o laboratório está entre os 8 melhores do Brasil, segundo IAC-SP, que tem a 

participação de 136 laboratórios e entre os 3 melhores do estado, conforme a CELA-PR 

que conta com a participação de 55 laboratórios. 

 

 
TABELA 1 – Quantidade de análises efetuadas pelo Laboratório de Química Ambiental e Instrumental 

e conceitos obtidos durante o período de 1999 a 2018. 

Ano 
Análises efetuadas para clientes e conveniados Avaliação Cela PR 

Solos Tecido Foliar Especiais Águas Conceito 

1999 215 **** **** **** Muito Bom 

2000 940 14 13 **** Excelente 

2001 2.350 20 12 **** Excelente 

2002 2.739 73 51 **** Excelente 

2003 3.892 27 28 **** Excelente 

2004 2.740 23 10 **** Excelente 

2005 2.790 37 130 **** Excelente 

2006 2.604 4 83 **** Excelente 

2007 2.189 16 36 **** Excelente 

2008 2.850 5 34 16 Excelente 

2009 1.355 56 13 23 Excelente 

2010 2.275 83 37 31 Excelente 

2011 1.667 47 126 52 Excelente 

2012 2.220 143 472 29 Excelente 

2013 1.805 115 394 98 Excelente 

2014 1.520 713 64 149 Excelente 

2015 1.812 344 68 21 Excelente 

2016 1.940 26 27 36 Excelente 

2017 1.672 52 48 50 Excelente 



 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

O Laboratório de Química Ambiental e Instrumental da UNIOESTE está no seu décimo 

nono ano de funcionamento e sempre esteve entre os primeiros do ranking estadual e 

nacional no quesito qualidade. O reconhecimento deste trabalho é muito grande por parte 

da comunidade agropecuária, da sociedade, da política municipal, regional, estadual e 

nacional demostrada pelo número cada vez maior de convênios assinados pelas prefeituras 

da região Oeste do Paraná com o Laboratório de Química Ambiental e Instrumental, 

atualmente 12 prefeituras. Cabe salientar que o Laboratório realiza toda esta gama de 

análises não apenas para a comunidade externa, mas também realiza análises gratuitas 

para todos os professores do Centro de Ciências Agrárias – CCA e para os programas de 

pós-graduação: Mestrado e doutorado em Agronomia, mestrado e doutorado em 

Desenvolvimento Rural Sustentável e mestrado e doutorado em Zootecnia. Aproximar a 

sociedade da Universidade por meio da prestação de serviços é uma das melhores formas 

de retornar para a sociedade todo apoio que dela recebemos, e consolidar ainda mais o 

tríplice papel das Universidades, ensino, pesquisa e extensão. O sucesso deste projeto é 

fruto de um trabalho em equipe e parcerias científicas, pois sem isso não seria possível o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

Contato: 

Fone (45) 3284-7924.  

Email: affonso133@hotmail.com 

http://www.unioeste.br/gesoma 

 

Projeto cadastrado junto à Pró-Reitoria de Extensão sob nº: 20477/2007 

Situação: Em andamento. 

 

2018 1.061 13 143 01 Excelente 

Total 40.636 1.811 1.789 506   

mailto:affonso133@hotmail.com
http://www.unioeste.br/gesoma
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Resumo 
 
O consumo de água de qualidade está ligado à saúde da população, contribuindo para a 
redução de diversas doenças. O objetivo do projeto foi avaliar a qualidade microbiológica e 
físico-química de amostras de água, provenientes de diversas fontes. As amostras foram 
coletadas e transportadas, até o Laboratório de Análise de Água, para a realização das 
análises, seguindo a legislação vigente. Foram realizadas 71 análises, sendo que 38 eram 
insatisfatórias, podendo causar danos aos consumidores. 
 
Apresentação 
 
Mesmo com o irrefutável conhecimento da importância do saneamento para a saúde 
pública, registram-se regiões ao redor do mundo onde se verificam irregularidades quanto 
ao abastecimento público de água, esgotos sanitários e resíduos sólidos (GIATTI LUIZ L, 
2007). A água desempenha um papel muito mais importante na vida econômica de um país 
do que o de representar apenas uma matéria-prima ou insumo essencial. Em primeiro lugar, 
temos que reconhecer que a água é essencial para a manutenção da vida e do bem-estar 
dos indivíduos que fazem a economia funcionar (PINTO-COELHO; HAVENS, 2014) 
Em termos de recursos hídricos, os principais usos humanos são o gasto de água nos 
domicílios, seu emprego na agricultura e na indústria, sendo a agricultura a atividade com 
maior consumo de água em comparação com outros usos. Porém, as condições gerais de 
saneamento deficientes observadas, sobretudo, nos países em desenvolvimento, são 
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claramente refletidas nos dados disponíveis sobre mortalidade por doenças de veiculação 
hídrica. Em todo o mundo, cerca de três em cada 10 pessoas (2,1 bilhões) não têm acesso 
a água potável e disponível em casa e seis em cada 10, ou 4,5 bilhões, carecem de 
saneamento seguro de acordo com novo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS, 
2017) 
Segundo o Ministério da Saúde, a água potável deve estar livre de bactérias indicadoras de 
contaminação fecal como também de qualquer contaminação, seja esta de origem 
microbiológica, química, física ou radioativa, não devendo oferecer risco à população 
(BRASIL, 2011). 
A análise microbiológica da água permite estimar os efeitos adversos à saúde pela 
presença de micro-organismos patogênicos em amostras de águas, para orientar medidas 
mitigadoras de controle, bem como, para avaliar os possíveis impactos à saúde humana. 
Além de atender às recomendações previstas tanto pela Organização Mundial da Saúde 
(WHO, 2011). 
A Portaria de Consolidação n° 5/2017  do Ministério da Saúde, contém normas e padrão de 
potabilidade da água destinada ao consumo humano a serem observados em todo o 
território nacional, desde a condução da água ate seu destino final, como a manutenção 
dos meios de condução da água e o lugar onde é armazenada, assim como seu tratamento 
correto. Cabe ao Ministério da Saúde, em articulação com as autoridades sanitárias 
competentes dos estados, Distrito Federal e municípios, a adoção das medidas necessárias 
ao fiel cumprimento da legislação. 
Além do controle microbiológico, deve ser considerada a análise de parâmetros físico-
químicos. As propriedades químicas da água, especialmente dureza e pH, comprometem 
a limpeza e desinfecção dos equipamentos e utensílios. A utilização de águas ácidas pode 
neutralizar detergentes alcalinos, enquanto as alcalinas aumentam a formação de 
precipitados, podendo neutralizar detergentes ácidos (CERQUEIRA et al., 2006). 
A turbidez pode ser considerada como a transparência da água, logo um elevado teor de 
turbidez é indicativo de um alto conteúdo orgânico e inorgânico suspenso, que pode servir 
de abrigo para microrganismos e diminuir a eficiência do tratamento químico ou físico da 
água (VON SPERLING, 2005). 
De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2012), o monitoramento é o conjunto 
de práticas que visam o acompanhamento de determinadas características de um sistema. 
No monitoramento da qualidade das águas naturais são acompanhadas as alterações nas 
características físicas, químicas e biológicas da água, decorrentes de atividades antrópicas 
e de fenômenos naturais. 
 O controle da qualidade microbiológica e química da água para consumo humano fornece 
base para a proteção do sistema e o controle do processo, garantindo que o número de 
patógenos e as concentrações das substâncias químicas não representem risco à saúde 
pública, e que a água seja aceitável pelos consumidores (WHO, 2011).  
Assim, o objetivo da prestação de serviço foi determinar a qualidade microbiológica e físico-
química de amostras de água provenientes de diversas fontes, tratadas ou não. 
 
 
 
 



 

 

Procedimentos Adotados  
 
Os interessados pela prestação de serviço entraram em contato com o Laboratório de 

Água onde foram fornecidos frascos estéreis para a coleta da amostra. Estas amostras 

foram coletadas pelos próprios interessados e, em condições de refrigeração, até os 

Laboratórios de Análise de Água da Unioeste, para determinação de sua qualidade. 

Os laboratórios realizaram as seguintes análises, de acordo com a demanda: 

- Análises microbiológicas: 
- Contagem de bactérias heterotróficas; 
- Contagem de Coliformes totais e Escherichia coli; 
- Pesquisa de Staphylococcus aureus. 
- Análises físico-químicas: 
- Determinação de Cloro; 
- Determinação de turbidez; 
- Determinação de Flúor. 
 
As análises foram realizadas seguindo a legislação vigente (BRASIL, 2017). Os resultados 
das análises foram transcritos em laudos, que indicaram a qualidade da água para o 
consumo humano, conforme a Portaria de Consolidação n° 5/2017 do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2017).  
 
 
Resultados 
 
No total, foram analisadas 71 amostras de água, com diferentes solicitações, de acordo 
com os interessados. As solicitações estavam distribuídas da seguinte maneira: 

- 71 análises microbiológicas, tanto de contagem de Coliformes totais como E. coli; 
- 68 análises de turbidez; 
- 16 análises de flúor. 

Do total das amostras analisadas, 38 (53,5%) foram consideradas insatisfatórias para o 
consumo humano. Os resultados das análises foram transcritos em laudos, que indicaram 
a qualidade da água para o consumo humano, conforme a Portaria de Consolidação n° 
5/2017 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) e enviados aos interessados. 
Um dos aspectos mais importantes quando se refere à avaliação da qualidade da água é 
que ela esteja livre de impurezas, entre elas, a contaminação fecal que representa grande 
risco à saúde humana por conter patógenos (ROSA DE SOUZA, 2014.) Com isso temos 
em mente a importância dessas analises e de seus resultados, uma vez que, através deles 
podemos elaborar diagnósticos precisos da qualidade da água e assim utilizarmos o 
tratamento melhor indicado para cada caso. 
Segundo Machado et al. (2006) os serviços são aquelas atividades que, sem criar objetos 
materiais, se destinam direta ou indiretamente a satisfazer necessidades humanas. Assim, 
este projeto de prestação de serviço está atendendo a uma demanda da comunidade 
regional, pela necessidade de garantir a qualidade da água para consumo humano.  

 



 

 

 
 
Considerações Finais 
 
O número de amostras insatisfatórias demostra que há necessidade de um maior 
monitoramento da qualidade da água utilizada pela população, visando principalmente 
cuidados com a captação, armazenamento e utilização da mesma, minimizando e evitando 
contaminações que possibilitariam a veiculação de doenças transmissíveis pelo uso da 
água contaminada. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Professora Fabiana André Falconi 
E-mail: fafalconi@gmail.com 
Telefone: (45) 3220-3259 
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Resumo 
 
A Internet tornou possível o ensino on-line, e muitos pesquisadores e educadores estão 
interessados nessa ferramenta, objetivando melhorar resultados na educação, enquanto 
combatem a redução de recursos, particularmente no ensino superior. A dificuldade de 
aprendizado de Anatomia Humana é bem conhecida, pois a disciplina exige a compreensão 
de muitos fenômenos complexos relacionados ao desenvolvimento, estruturação e 
organização do organismo normal. O objetivo do projeto foi elaborar um ambiente virtual 
para apoio ao ensino, difusão e democratização do conhecimento. 
 
Apresentação 
 

A aprendizagem é o desenvolvimento pessoal que segue um processo experiencial, 
levando a uma modificação relativamente estável do comportamento do conhecimento. Os 
avanços e a disseminação do uso das tecnologias de informação e comunicação, e a 
maneira como estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, permitem a elaboração 
de novas ferramentas educacionais, com o intuito de facilitar a visualização, o entendimento 
e a memorização de conceitos complexos, aumentando o aprendizado, o que pode ser feito 
através da criação de ambientes virtuais de aprendizagem acessados via internet, por meio 
de softwares tridimensionais, uso de tablets, aplicativos, CD com modelos virtuais e entre 
outros (FERREIRA, 2005; TANASI et al., 2014). 

De acordo com o último relatório da International Telecommunications Union (ITU), 
em 2017, o número de usuários da internet ultrapassou 3,5 bilhões. Significa que 48% da 
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população mundial tem acesso a esse meio de comunicação, tornando a rede uma grande 
aliada ao ensino e a aprendizagem com grande potencial de exploração (ITU, 2017).  

A anatomia, considerada, há centenas de anos, pedra angular da educação médica, 
é uma disciplina complexa e desempenha um papel vital na compreensão adequada de 
qualquer outro ramo da área da saúde, desempenhando papel importante no processo de 
formação de profissionais médicos e, assim, garantindo práticas médicas seguras. 
(TURNEY, 2007).  Porém para o ensino desta matéria, muitos profissionais e alunos 
passam por percalços A partir dessas dificuldades, e com advento da tecnologia, buscam-
se, hodiernamente, alternativas no ensino da anatomia, no intuito de implementar o ensino 
tradicional, que demanda horas de estudo e nem sempre alcança seu objetivo ou é efetiva 
para todos os acadêmicos. 

O conhecimento anatômico apóia o exame de um paciente, a formação de um 
diagnóstico e a comunicação destes resultados ao paciente e outros profissionais médicos. 
Embora tenha sido argumentado, que muitas áreas da ciência básica vão mudar ao longo 
da vida profissional de um médico, obviando a sua inclusão em um 'currículo básico', a 
anatomia humana certamente permanecerá constante. A anatomia é obviamente essencial 
para os cirurgiões, mas também tem valor para quem realiza um procedimento invasivo em 
um paciente; realiza procedimentos de emergência; examina imagens radiológicas; 
encaminha um paciente para outro médico; ou explica um procedimento para um paciente. 
Essas tarefas são comuns a todos os ramos da medicina. Indubitavelmente, todas essas 
tarefas não podem ser realizadas sem conhecimento básico de anatomia seguindo 
protocolos e diretrizes e usando o reconhecimento de padrões (TURNEY, 2007). 

No entanto, com o propósito de melhorar a qualidade da formação de médicos, é 
notável a importância de aprofundar e modernizar o método de ensino das disciplinas 
teóricas nas Universidades. Nas últimas décadas, uma grande mudança de paradigma na 
educação médica tem sido passar da abordagem passiva, didática e centrada no professor 
para abordagem ativa, baseada em clínica e centrada no aluno, ou seja, do ensino à 
aprendizagem. Dominar esses assuntos deve ser combinado com a aplicação de uma série 
de recursos visuais como evidência de enunciados teóricos com processos práticos 
(LAVRIV, 2016). 

Perante esse avanço tecnológico, já disponível em considerável parcela das 
instituições de ensino no Brasil, acredita-se haver possibilidades de mudanças das práticas 
pedagógicas em sala de aula, visto que a tecnologia já está inserida no dia-a-dia dos 
estudantes e que o processo ensino-aprendizagem deve ser condizente com a realidade 
que o aluno vivencia no seu cotidiano. Ademais, o modelo de ensino da anatomia atual 
sofre muito prejuízo quando utilizada de maneira tradicional exclusivamente. Seu estudo é 
muito visual e comparativo com as peças anatômicas. A prática de dissecação, aliada a 
leitura, é extremamente importante no aprendizado. Contudo, com a dificuldade de 
aquisição de novos cadáveres, a manipulação repetitiva de cadáveres conservados em 
formalina, tornam-nos bastante distantes da forma como realmente são na pessoa in vivo, 
tornando o aprendizado um pouco deficiente (FORNAZIEIRO, 2013). Para alguns autores, 
a dissecação para fins didáticos vem sendo diminuída, em decorrência dos elevados custos 
e insalubridade do ambiente, substituída parcialmente por outras abordagens que incluem 
tecnologias recentes de visualização tridimensional e de simulações computacionais 
(AHMED et al., 2010; KURT et al., 2013) 



 

 

No horizonte, há muitas inovações educacionais que terão impacto no ensino de 
anatomia futuramente. Tecnologias, como multimídia interativa on-line, serão capazes de 
auxiliar na preparação dos alunos para aulas práticas. É de suma importância salientar, que 
essas ferramentas não substituirão os professores, mas poderão diminuir a drenagem e 
esgotamento subsequente desses profissionais. O ensino pode ser transformado em 
interpretativo, em vez de meramente descritivo. Esse trade-off é um uso mais produtivo de 
conhecimentos que provavelmente será muito mais satisfatório para professores e alunos 
(EIZENBERG, 2015). 

Diante disso e com o intuito de proporcionar aos discentes dos cursos da área da 
saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná um aprendizado ativo e preciso da 
anatomia prática, instituiu-se o projeto Anatomia na Web. A ideia para a constituição de um 
atlas virtual decorreu de uma observação rotineira quanto à necessidade da preparação de 
um material dinâmico que permitisse representar as peças do laboratório para que as 
mesmas pudessem ser comparadas com atlas ilustrados. Para produção do atlas virtual, a 
interatividade e a apresentação do conteúdo em linguagem visual, potencializada por 
atividades multimídias foram consideradas referenciais para construir a navegação e o 
design do ambiente virtual de aprendizagem.  

 
Procedimentos Adotados 
 

A interatividade e a apresentação do conteúdo em linguagem visual, potencializada 
por atividades multimídias serão consideradas referenciais para construir a navegação e o 
design do ambiente virtual de aprendizagem.  

 O conteúdo curricular da disciplina de Anatomia Humana, ofertada aos alunos da 
UNIOESTE, foi dividido em módulos, para posterior disponibilização no ambiente virtual. 
Os integrantes do projeto serão responsáveis pela busca de imagens e elaboração dos 
textos para o desenvolvimento de cada módulo. Todas as imagens contidas serão 
devidamente referenciadas.  O coordenador do projeto ficará responsável também pela 
revisão final de todo o conteúdo didático disponibilizado no ambiente virtual de ensino. Ao 
final, este conteúdo será customizado para linguagem digital, contendo texto e imagens. 
Para a elaboração de um ambiente virtual será utilizado a plataforma WIX por ser um 
software livre, ou seja, sem necessidade de aquisição de licença, além de fácil utilização e 
atualização. Serão desenvolvidas diversas mídias educacionais, conforme a necessidade 
de cada módulo de ensino. Dentre estas mídias destacam-se os textos com hiperlinks e 
imagens.  

Elaboração dos Esquemas: Utilizando o autor de multimídia Macromedia Flash MX®, 
com seus recursos e ferramentas de desenho, serão elaborados esquemas estáticos que 
representem deforma didática, determinadas estruturas e eventos, os quais serão sempre 
acompanhados de textos explicativos ou legendas, elaborados a partir de consulta da 
literatura existente. 

 Elaboração das Animações: a partir de uma figura inicial, serão feitos 
inúmeros desenhos, passo-a-passo, mostrando as transformações que a figura sofrerá 
para chegar ao resultado. Cada um desses desenhos constituiu um quadro chave que será 
confeccionado e animado pelo recurso tweenning, no autor de multimídia Macromedia 
Flash MX®;  



 

 

 
 
Resultados 
 

Durante o período de 01/08/2018 à 31/07/2019, será realizada a idealização e 
elaboração inicial do layout do site “CLICK ANATO”, com desenvolvimento da logomarca e 
conteúdo da página inicial do site; foram redigidos resumos de anatomia topográfica e 
criado vários desenhos artísticos de anatomia referentes aos conteúdos. Estão em 
andamento revisão dos roteiros de aulas práticas, edição das fotografias, elaboração de 
animações, esquemas e da biblioteca de artigos eletrônicos, que serão arquivados no site 
do projeto. 
 
 
Considerações Finais 
 

Em condições modernas, o ensino da anatomia nas faculdades da área da saúde 
requer trabalho constante e capacidade de combinar formas clássicas de ensino com novas 
abordagens à educação. Apesar das modernas tecnologias de informação e ajudas 
técnicas, as formas clássicas e tradicionais de ensino não devem ser esquecidas, o que, 
por sua vez, garantirá um nível máximo de domínio do material educacional. Auxílios visuais 
de ensino são de grande importância para compreender e manter na memória o material 
educacional. Dessa maneira, o projeto visa atingir estudantes de instituições públicas e/ou 
privadas, assim como a comunidade em geral, interessada em aprender sobre o 
desenvolvimento humano, facilitando a sua busca por tal conhecimento.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail:amorimjpa@yahoo.com.br: tel: (45)3220-7402. Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde, Unioeste – Campus de Cascavel, Paraná. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
44445/2014. 
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AQUARIO MUNICIPAL DE TOLEDO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, 

ENTRETENIMENTO E LAZER REUNIDOS EM UM ÚNICO ESPAÇO 

 
Robie Allan Bombardelli201 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
 

 
Área Temática: (Meio Ambiente) 

Linha de Extensão: (Questões Ambientais; Recursos Hídricos) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: aquário temático; cultura e entretenimento; educação ambiental. 
 
 
Resumo 
 

O Aquário de Toledo é um espaço público destinado ao lazer e ao entretenimento, 
à divulgação científica e tencológica, a pesquisa e ao ensino, voltados aos temas da 
ecologia e da biologia aquática. Este programa realizar a operação e o funcionamento deste 
aquário. Com uma visitação média de 5.152 pessoas por mês, neste ambiente ocorre 
divulgação e a socialização do conhecimento científico e tecnológico, a formação de 
pessoas, além da educação ambiental e a formação cultural da comunidade.  
 
 
Apresentação 

 
Os aquários de visitação pública são importantes instrumentos de conscientização 

e de Educação Ambiental voltados à conservação do meio ambiente e, os motivos que 
conduzem os visitantes à estes ambientes normalmente são a busca e o desejo pelo 
conhecimentos e também, a visitação em si como uma forma de lazer e entretenimento 
(CUNNINGHAM et al., 2008). O Parque Ecológico Diva Paim Barth, na cidade de Toledo, 
Paraná, possui o Aquário Municipal Dr. Romolo Martinelli, o qual conta com uma área 
construída de 410,53m2. Esse aquário temático apresenta nove tanques de volume útil 
entre 5 e 25 m3 de água, divididos em quatro sistemas de recirculação, com sistemas de 
filtragem mecânica e biológica. Atualmente o aquário municipal abriga cerca de 56 espécies 
de peixes de água doce (BUCKP et al., 2007), muitas delas desconhecidas para a maioria 
da população, proporcionando um entretenimento educativo e prazeroso. Esse aquário 
temático é um espaço público destinado ao lazer e ao entretenimento, à divulgação 
científica e tecnológica, a pesquisa e ao ensino, todos voltados aos temas afetos à ecologia 
e a biologia de ambientes aquáticos de água doce, com especial foco à ictiofauna das 
bacias hidrográficas dos rios Paraná e Iguaçu (AGOSTINHO et al., 2007). Dentre as 
atrações do Aquário Municipal, pode ser destacada a visitação onde as pessoas podem 
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observar as espécies de grande porte, especialmente, as migradoras da bacia do rio 
Paraná, além de espécies de pequeno porte utilizadas em aquariofilia e raias de água doce. 
Essas espécies, como os dourados, pintados, jaús e outros, são encontrados em baixa 
abundância no ambiente natural (AGOSTINHO et al., 2005) tornando-os, assim, 
desconhecidos pela grande maioria da população, especialmente pelos jovens. Por outro 
lado, as espécies de pequeno porte, principalmente pelo colorido atraente, e as raias, pelos 
ditos populares sobre alguns mitos como afrodisíacas, tem atraído grande interesse da 
população. 

De modo geral, o objetivo geral deste programa é realizar a operação e o 
funcionamento do Aquário Municipal de Toledo. As atividades serão realizadas por meio do 
monitoramento físico-químico da água dos aquários, pelo monitoramento biológico-
pesqueiro das unidades de criação e, também pelo atendimento ao público e pela promoção 
da educação ambiental. Os horários de atendimento ao público são de terça a domingo em 
períodos de tempo distribuídos pela manhã (10:00 às 12:00h), pela tarde (14:00 às 16:00h) 
e pela noite (18:00 às 20:00h). Nestes horários busca-se atender à disponibilidade de 
horário da população e atingir todas as faixas etárias do público visitante. O aquário 
municipal também realiza projetos de educação ambiental junto às escolas municipais e, 
em períodos de feriados ou em datas comemorativas, por meio de agendamento prévio, 
onde os visitantes são atendidos em horários de especiais. Além deste público, o aquário 
também recebe estudantes de ensino médio e nível superior, os quais normalmente 
procuraram realizar as visitas agendadas na modalidade supervisionada e com enfoque 
técnico-científico. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Este programa é desenvolvido em dois locais, sendo um deles o Aquário Municipal 
de Toledo Dr. Rômolo Martinelli, localizado no parque ecológico Diva Paim Barth e, no 
Laboratório de Tecnologia da Reprodução Aplicada aos Animais Aquáticos Cultiváveis 
(LATRAAC), da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). As atividades 
são realizadas por meio do convênio de cooperação técnica entre o Município de Toledo e 
a UNIOESTE.  

A equipe técnica realiza trabalhos no Aquário Municipal em três áreas: a) 
monitoramento da qualidade de água, b) manutenção biológica-pesqueira e c) atendimento 
ao público.  

 
Monitoramento da qualidade de água 
 
O monitoramento da qualidade de água é realizado semanalmente nos aquários e 

seus filtros, sendo as análises realizadas no laboratório da UNIOESTE. Estas atividades 
estão relacionadas a duas ações específicas:  

(a) monitorar a qualidade da água dos aquários de modo a garantir um ambiente 
adequado e o bem estar dos animais;  

(b) praticar medidas corretivas quando ocorrer variações que possam comprometer 
a saúde, o bem estar e a sobrevivência dos peixes. Os seguintes parâmetros físicos, 



 

 

químicos e biológicos serão analisados: Turbidez da água; Nitrogênio Total; Nitrogênio 
Amoniacal; Nitrato; Nitrito; Fósforo total dissolvido; Oxigênio dissolvido; pH; Condutividade 
elétrica. 

 
Manutenção biológica-pesqueira 
 
A manutenção biológico-pesqueira é praticada em três procedimentos distintos 

sendo:  
(a) quando necessário, a realização da captura de exemplares de peixes nativos 

em rios e reservatórios das bacias dos rios Paraná e Iguaçu, seguida do condicionamento 
em quarentena para posterior transferência para o aquário; 

(b) produção de alimento vivo e macrófitas, sendo produzidas espécies de peixes 
de pequeno porte, da base da cadeia alimentar e a produção de micro e macro algas em 
condições controladas, para uso na ornamentação dos aquários e,  

(c) manutenção técnica dos aquários, compreendendo na limpeza, manutenção 
dos sistemas de filtragem mecânica e biológica e no manejo produtivo das espécies 
estocadas, realizado por meio de biometrias e alimentação artificial e natural. 

De modo geral, quando a captura de peixes em rios e reservatórios for realizada, 
serão utilizados diferentes equipamentos de pesca embarcada, tais como redes de espera, 
redes de arrasto, tarrafas, espinhéis e pesca de vara/mão ou redes de arrasto. Após a 
captura, os animais são anestesiados (75 mg de hidróxido de benzocaína/L; URBINATI e 
CARNEIRO, 2004; ROSS et al., 2007) e transportados em caixa térmica de volume útil de 
1000L com difusão de oxigênio (Kubitza, 1998). Após o transporte, os animais são 
estocados em viveiros escavados, onde os espécimes são alimentados inicialmente com 
alimento vivo, composto por espécies de peixes forrageiras, além de peixes forrageiros 
cortados em pequenos pedaços. Além disso, também é fornecida a ração peletizada e 
extruzada (MARQUES et al., 2004; PEZZATO et al., 2004), com a finalidade promover a 
adaptação ao consumo do alimento inerte. 

Quanto ao alimento vivo e macrófitas, estes são cultivados em viveiros escavados 
da Unioeste e semanalmente, colhidos e transferidos para o aquário. Os peixes forrageiros 
são normalmente oferecidos como alimento natural para os exemplares de peixes 
carnívoros e que não consomem ração.  

A manutenção técnica dos aquários, é realizada a cada dois dias, por meio da 
limpeza interna dos diferentes aquários e do manejo produtivo das espécies estocadas. 
Para o manejo produtivo, as equipes realizam a alimentação artificial e natural dos animais, 
por meio de arraçoamento e oferta de alimento vivo, além de realizar biometrias periódicas, 
para a avaliação do status nutricional dos peixes e realizar a correção das taxas de 
alimentação.  
 

Atendimento ao público 
 
O atendimento ao público visitante é realizado ao longo da semana entre as terças 

– feiras e domingo, em horários pré-determinados das 10:00 às 12:00, das 14:00 às 16:00 
e das 18:00 às 20:00. As visitas serão acompanhadas por um monitor e em casos 



 

 

particulares será realizado o atendimento a grupos maiores, previamente agendados, como 
grupos de estudantes ou turistas. 

O principal público atingido pelo Programa de Manutenção e Operação do Aquário 
Municipal de Toledo é a população do município de Toledo, ao público brasileiro ou 
estrangeiro proveniente do turismo, além de estudantes em nível fundamental, médio e 
superior de Toledo e de outras regiões. 
 
 
Resultados 
 

A visitação no Aquário Municipal de Toledo contabiliza em média 5.152 visitantes 
por mês. Além daqueles contabilizados oficialmente, existe uma grande parcela de pessoas 
que visita este ambiente, mas que se recusam a assinar a lista de presença, sugerindo que 
a visitação pode ainda ser maior do que aquela contabilizada oficialmente. Destes 
visitantes, o maior público é originário do município de Toledo. Também são contabilizados 
visitantes de outras cidades do Paraná, além de outros estados do Brasil, como Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Além 
disso, a importância desse local como difusor de conhecimento se estende à visitantes de 
outros países como Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Itália, Espanha, Austrália, 
Alemanha, Japão, Canadá, Colômbia, México e Dinamarca, Suíça, Holanda, Bolívia e 
Portugal. Dentre o público estrangeiro, os paraguaios e argentinos são os maiores 
frequentadores do Aquário Municipal de Toledo. 

Assim, devido à ampla procura pela visitação e a grande diversidade do público 
visitante no Aquário Municipal de Toledo, ressalta-se a importância desse local como um 
atrativo diferenciado para fins turísticos e, como uma poderosa ferramenta de divulgação 
da ciência, da tecnologia e da cultura (MARZAROTTO, 2008).  
 

 

Paraguai

Argentina

Estados unidos

Itália

Bolívia

Alemanha

Portugal

Espanha



 

 

Figura 1 – Representação da proporcionalidade de visitantes estrangeiros no Aquário 
Municipal de Toledo, Paraná. 
 
Considerações Finais 
 

De modo geral, o Aquário Municipal de Toledo e o seu programa de funcionamento 
e operação, promovem o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, a 
divulgação e a socialização da cultura, estimulam à formação/capacitação de pessoas, 
promovem a educação ambiental e, auxiliam na potencial melhora o padrão cultural da 
comunidade. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: rabombardelli@gmail.com; Fone: (45) 9 9846-6460. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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ARTE E CRIATIVIDADE NO ENSINO ESCOLAR  

 
Celio Roberto Eyng202 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: arte; educação; ensino escolar. 
 
Resumo 
 
O projeto atendeu demandas relacionadas à organização do ensino escolar, especialmente 
voltadas para os aspectos metodológicos envolvidos no aprendizado de conceitos e 
habilidades artísticas. Os resultados alcançados envolveram o planejamento e a 
implementação de práticas pedagógicas, seja utilizando a arte como recurso pedagógico, 
seja por meio do ensino de conceitos e habilidades artísticas específicas.  
 
Apresentação 
 
 A arte é um componente curricular obrigatório no sistema nacional de ensino desde 
a Lei 9.394/96. Contudo, muitas são as dificuldades na implementação de 
encaminhamentos metodológicos nessa área do conhecimento, como a falta de 
contratação de profissionais habilitados e a constituição polivalente da disciplina, a qual 
envolve conteúdos das Artes Visuais, Música, Dança e Teatro. Assim, os profissionais, 
quando habilitados, geralmente não são formados para lidar com a polivalência. Cite-se, 
como exemplo, o caso da música.   
 
  Desde que a Lei 11.769/08 foi promulgada, a discussão sobre a obrigatoriedade do 
ensino da música no contexto escolar tem se intensificado. Diferentes autores (SOBREIRA, 
2008; QUEIROZ, 2012; DEL-BEN, 2009; EYNG e GALUCH, 2012) chamaram a atenção 
para o veto ao artigo 62 da lei, o qual argumentava sobre a necessidade de formação 
específica na área musical para lecionar conteúdos musicais no ensino escolar. No contexto 
atual, os conteúdos musicais tornaram-se obrigatórios de serem ensinados, mas não, 
especificamente, o ensino do canto ou de instrumentos musicais. Assim, os conteúdos 
relacionados à área musical estão inseridos na disciplina de Arte. Por sua vez, os 
professores que ministram os conteúdos artísticos apresentam dificuldades para ministrar 
conteúdos musicais. Isso se deve ao fato de que os cursos de licenciatura que habilitam 
professores para lecionar arte no ensino escolar não abordam conteúdos musicais e, 
quando abordam, o fazem de maneira parcial, tendo em vista a formação generalista que 
é priorizada.   
 

 
202 Doutor em Educação, curso de Pedagogia, centro de Ciências Humanas, campus de Francisco Beltrão E-
mail: celioeyng@hotmail.com.  



 

 

 Com o intuito de atenuar as dificuldades dos profissionais do ensino em lidar com os 
conteúdos musicais, mas também atendendo outras demandas, como encaminhamentos 
metodológicos para o desenvolvimento da criatividade, história da arte, leitura e análise de 
obras pictóricas e utilização da arte como recurso pedagógico no aprendizado de outras 
áreas do conhecimento, o projeto visou contribuir na formação didático-pedagógica de 
professores da rede pública e privada de ensino do núcleo regional de Francisco Beltrão.     
 
Procedimentos Adotados 
 
  No decorrer das oficinais do curso “música no ensino escolar”, organizadas em 
quatro módulos com oito horas de duração cada, foram trabalhados diferentes 
procedimentos voltados ao aprendizado de conceitos musicais como apreciação musical 
dirigida, notação não-convencional dos sons, ruídos e silêncios, confecção de cartazes, 
desenhos e pinturas, improvisação de gestos correlacionados com a audição musical e 
debate sobre as práticas desenvolvidas. Pautando-se na proposta de Schafer (2001) e na 
Pedagogia do Gesto Musical, foi organizado um material didático para ser trabalhado nos 
módulos do curso, subdividido nas seguintes partes: 1. Estrutura do curso; 2. O 
desenvolvimento do ouvido musical; 3. O som e suas propriedades; 4. A pedagogia do 
gesto musical; 5. Compreendendo conceitos musicais importantes;  6. Relato de um 
experimento formativo com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental (turma “Dó”) no 
aprendizado de conceitos musicais; e 7. Conceito de harmonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Participantes no primeiro encontro do Curso “Música no ensino escolar”.  

 
 O acompanhamento pedagógico na sala de altas habilidades/superdotação ocorreu 
quinzenalmente, às segundas-feiras, das 8 às 9h e 30 min, no primeiro semestre da 
execução do projeto, no Colégio Estadual Mário de Andrade, na cidade de Francisco 
Beltrão. Nesse período, foram discutidos procedimentos a serem adotados na elaboração 
e implementação de estudos sobre temáticas contemporâneas que visam o aprendizado 
de conceitos artísticos e a produção de trabalhos artísticos por meio de diferentes 
modalidades (audiovisual, música, teatro, desenho etc.). A temática selecionada pelos 
alunos para ser estudada no decorrer dos encontros foi a construção de mandalas. Assim, 
em cada encontro, foram realizados registros dos principais apontamentos e das tarefas 
propostas com seus respectivos resultados.  
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – parte dos alunos da sala de altas habilidades/superdotação atendidos pelo projeto 

 
 Na assessoria pedagógica realizada junto com os profissionais da Escola Betel, na 
cidade de Francisco Beltrão, foram discutidas as finalidades da arte no ensino escolar a 
partir de dois vieses – arte como recurso pedagógico e arte com área de conhecimento 
específico. No decorrer dos encontros, foram coletadas informações sobre os principais 
aspectos que afetam o trabalho pedagógico com arte no contexto escolar. Com o intuito de 
subsidiar o trabalho com arte na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, foram implementadas oficinas de leitura e releitura de imagens e discussão 
sobre os procedimentos de releitura de imagens por meio de técnicas e modalidades 
variadas (desenho, pintura, recorte, fotografia, sonoplastia, encenação teatral). Assim, 
foram realizadas atividades de análise dos aspectos formais e simbólicos de pinturas do 
renascimento, impressionismo, pós-impressionismo e modernismo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Último encontro da assessoria pedagógica realizada na Escola Betel 

 
 Na Escola de Educação Especial Viva Vida, situada na cidade de Enéas Marques, 
realizou-se um curso de aperfeiçoamento em organização do ensino e prática pedagógica. 
Inicialmente, discutiu-se sobre a estrutura da percepção humana, enfatizando-se os 
esquemas perceptuais e motores envolvidos na construção de significados sobre as coisas 
do mundo. Na sequência dos encontros, foram discutidos encaminhamentos pedagógicos 
a serem desenvolvidos com os alunos da escola. Para isso, foram organizados planos de 
ensino com o objetivo de ministrar conteúdos relacionados à diversidade etno-cultural, uma 
demanda dos profissionais do estabelecimento. Após o atendimento de dúvidas que 
surgiram na preparação dos planejamentos, atentou-se para os processos avaliativos. 
Sobre isso, argumentou-se sobre técnicas avaliativas quantitativas e qualitativas. Nesse 
sentido, no decorrer da implementação dos planos de ensino, os profissionais da educação 
utilizaram-se tanto de uma abordagem quantitativa, anotando a produção dos alunos (fez a 

 

 



 

 

atividade; fez parcialmente; não fez), quanto uma abordagem qualitativa, ao valerem-se de 
uma observação naturalística com questionamento e fornecimento de pistas durante a 
realização de tarefas, confecção de portfólio e relatório descritivo.  
 
Resultados 
 
 O projeto teve como resultado a implementacão de projeto-piloto na sala de Altas 
Habilidades - Colégio Estadual Mario de Andrade, na cidade de Francisco Beltrão; a 
realização de curso intitulado “Música no ensino escolar” com professores da Rede 
Estadual do Núcleo de Educação de Francisco Beltrão; Assessoria Pedagógica na Escola 
Betel sobre o tema “arte no ensino escolar” na cidade de Francisco Beltrão; e um Curso de 
formação de professores na Escola de Educação Especial Viva Vida no município de Enéas 
Marques intitulado “Curso de Aperfeiçoamento sobre a organização do ensino e da prática 
pedagógica”. 
  
Considerações Finais 
 
 Conclui-se que o projeto atendeu aos seus propósitos e, de certa forma, superou as 
expectativas elencadas a partir das demandas iniciais, impactando positivamente a 
formação profissional das pessoas envolvidas, com possíveis reflexos no ensino escolar 
nos ambientes em que essas pessoas trabalham. Para coletar a avaliação dos participantes 
do projeto, foram aplicados questionários, os quais apontaram como principal ponto positivo 
a relevância dos conteúdos e métodos utilizados. Um ponto negativo, o qual foi apontado 
pelos participantes do curso “música no ensino escolar”, diz respeito à ideia de que a carga 
horária poderia ser ampliada.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
celioeyng@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
52.689/2017 
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ARTE, LENGUA, CULTURA Y ENSEÑANZA: ESPAÑOL EN MOVIMIENTO  

 
Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza203 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Lidiane Cossetin Alves204, Davi Vaz Kievel205 
 

Área Temática: Linguística, Letras e Artes – Cultura e Educação 
Linha de Extensão: Línguas Estrangeiras 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Espanhol; Cultura; Educação. 

 
Resumo 
 

A atividade de extensão “Espanhol em movimento: Língua, Arte, Cultura e Ensino”, 
promove a integração entre docentes e discentes do curso de Letras-Português/Espanhol, 
com a comunidade externa de alunos e profissionais da língua espanhola. Aos 
participantes, contribui à sensibilização a questões de ordem sociocultural e ao desenvolver 
de uma visão crítica aos discursos relativos ao ensino, arte, cultura, língua, história e 
sociedade. É realizada na Unioeste, campus Cascavel, desde 2018. 
 
Apresentação 

 
Denominada “Espanhol em movimento: Língua, Arte, Cultura e Ensino”, a atividade 

de extensão acontece por meio de dois encontros semestrais, desde 2018. Desenvolvida 
na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, campus Cascavel, é vinculada 
ao curso de graduação em Letras-Português/Espanhol e ao Centro de Educação, 
Comunicação e Artes – CECA. A atividade de extensão é coordenada pela Profa. Dra. 
Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza, subcoordenada pela Profa. Dra. Rejane Hauch 
Pinto Tristoni, contando com a colaboração da Profa. Dra. Maricélia Nunes dos Santos, 
Profa. Ms. Leila Shai Del Pozo Gonzalez e Profa. Ms. Elis Regina Basso; ainda, durante o 
ano de 2018, colaboraram os estudantes Andreia Piechontcoski Uribe Opazo, Crislaine 
Alessandra de Lima, Diego Alex Pioner Próspero, Lidiane Cossetin Alves, Paula Maria 
Lucietto Dylbas dos Santos, Paulo Henrique dos Santos, Rosalina de Godoy Dias da Silva 
e Stefani Alves do Carmo. 

Objetiva-se a promover a interação e a integração entre discentes e docentes do 
Curso de Letras-Português/Espanhol da Unioeste e comunidade externa de estudantes e 

 
203 Doutora em Letras pela Universidade Estadual Paulista, professora do curso de Letras e do Programa de 
Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do Centro de Educação 

Comunicação e Artes – CECA, Unioeste campus Cascavel.  E-mail: adrifiuza@yahoo.com.br.  
204 Mestranda em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, do Centro de Educação Comunicação e Artes – CECA, Unioeste campus Cascavel. E-mail: 
lidicossetin@yahoo.com.br. 
205 Graduando em Letras-Português/Espanhol e Respectivas Literaturas da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, do Centro de Educação Comunicação e Artes – CECA, Unioeste campus Cascavel. E-mail: 
davikievel@hotmail.com. 



 

 

profissionais da língua espanhola, no intuito de proporcionar troca de experiências 
linguísticas, artísticas e culturais relacionadas com a língua espanhola e seu ensino. 
Procedimentos Adotados e Resultados Alcançados 

 
Contando com dois encontros por semestre, foram oferecidas palestras, minicursos, 

saraus literários em língua espanhola, oficinas artísticas, apresentações musicais, 
exposições e exibição de curta-metragem, atendendo aos interesses, principalmente, da 
comunidade acadêmica da Unioeste. 

Figura I – Participantes do primeiro encontro da atividade de extensão. 
 
A primeira das atividades do “Espanhol em movimento: Língua, Arte, Cultura e 

Ensino”, aconteceu em 19 de maio de 2018, sábado, durante a manhã: Eliecer Dorado, 
colombiano e estudante de Letras-Português/Italiano da Unioeste, por meio de “Histórias 
de un colombiano en Brasil”, apresentou sua trajetória linguística, cultural, artística e 
acadêmica desde sua chegada ao país, debatendo e respondendo aos questionamentos 
dos participantes presentes; na 
mesma data, houve um café 
cultural: momento dedicado à 
degustação de alimentos 
tipicamente hispano-americanos, 
ao som de músicos da América 
Latina, como “Buena Vista Social 
Club” – organizado e oferecido 
pelo discente Giovani Oliveira; 
ainda, neste momento foi 
apresentada a “Exposición de 
comics: Relecturas del Romancero 
Español”; ainda, o discente Felipe 

Figura II – Estudante Eliecer Dorado. 



 

 

Otani Ribeiro apresentou “Canciones de Jorge Drexler”; também, aconteceram as 
exposições das produções fílmicas dos estudantes do quarto ano de 2018, como “Escenas 
de Almuerzo en Familia”; por fim, os participantes organizaram um “Sarao Literario”, com a 
apresentação de poemas, raps, narrativas e canções por graduandos, docentes e 
comunidade externa. 
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No dia 28 de junho de 2018 aconteceu o segundo encontro desta atividade de 
extensão. Inicialmente, com palestra e apresentações musicais, o Prof. Ms. Genaro Luiz 
Hammuller ofertou o “Taller Colonialismo y decolonialismo en el cancionero 
latinoamericano". Por fim, a atividade encerrou-se com o café cultural, dispondo de 
degustação de alimentos hispano-americanos, também ao som de canções latino-
americanas. 

 
 
 
 
O terceiro encontro aconteceu na 

noite de 13 de setembro de 2018, com o 
Prof. Dr. Miguel Ángel Uribe Opazo, 
peruano e professor dos cursos de 
engenharia da Unioeste, apresentando 
seus “30 años viviendo en Brasil”. A 
conversa foi moderada pela discente de 
Letras-Português/Espanhol da Unioeste, 
Andreia Piechontcoski Uribe Opazo.  

Ademais, a mestranda Crislaine 
Alessandra de Lima Scher discorreu sobre 
seu “Relato de Experiencia Pedagógica: 
De receta en receta – La enseñanza de 
Español/LE con alumnos de la Enseñanza 
Fundamental”, oferecendo uma oficina 
culinária.  

Por fim, a noite foi encerrada com o 
costumeiro café cultural, com a degustação 
de pratos típicos da América Latina ao som 
de música latino-americana. 

 

Figura III – Prof. Ms. Genaro Hammuller. 

Figura IV – Prof. Dr. Miguel Ángel Uribe Opazo e discente 

Andreia Piechontcoski Uribe Opazo. 
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O quarto e último encontro aconteceu em 2019, na noite de 04 de abril. A docente 

Dra. Neide Silveira e a Ms. Juliana Poroloniczak apresentaram suas “Experiencias en 
Cuba”, discorrendo sobre suas percepções como estudantes estrangeiras no país cubano 
e, ainda, respondendo aos questionamentos dos participantes presentes. Seguidamente 
houve um “Mini concierto” com os estudantes Felipe Otani Ribeiro e Jeane Buss. E, a última 
apresentação de dança e “Mini Taller: Baile de la América Platina” foi realizada pelo 
estudante Rodrigo Raul da Silva e dançarina. 

Figura V – Professores e discentes participando de oficina culinária.  

Figura VI – Estudante de Letras-Port/Esp Raul Rodrigo da Silva e dançarina – Baile de la América Platina.  
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Considerações Finais 

 
Passados quatro encontros da atividade de extensão “Espanhol em movimento: 

Língua, Arte, Cultura e Ensino”, obtiveram-se êxitos mais abrangentes que os planejados. 
Inicialmente, os docentes e discentes do curso de graduação em Letras-
Português/Espanhol dispuseram-se a propiciar momentos de discussão sobre produções 
linguísticas, artísticas, culturais e acadêmicas direcionados a um público de professores e 
futuros professores de língua espanhola, contribuindo para sua sensibilização em relação 
a questões de ordem sociocultural e formação de uma visão crítica em relação aos 
discursos que circulam nas mais variadas produções artísticas, culturais, históricas e 
sociais.  

No entanto, percebe-se que os objetivos não foram apenas alcançados, mas 
superados: os participantes puderam debater com professores e estudantes estrangeiros, 
que atuam na Unioeste; também puderam compreender o funcionamento e a sistemática 
de uma pós-graduação que envolva a modalidade “sanduíche”, onde se concatenam 
pesquisas no Brasil e no exterior, conjuntamente; tiraram suas dúvidas sobre questões 
linguísticas, culturais, artísticas e de ensino, comparando as realidades diversas dos países 
hispanohablantes; puderam aprender sobre música, dança, culinária, literatura e história 
latino-americana e espanhola; compartilharam experiências docentes no âmbito das 
línguas estrangeiras modernas; abarcaram discussões sobre as questões políticas e os 
direcionamentos do ensino da Língua Espanhola no estado paranaense, tal como no Brasil; 
dentre outros. 

Ademais, assinala-se que participaram desta atividade os estudantes da graduação 
em Letras-Português Espanhol e Italiano, tal como os pós-graduandos do Programa de 
Pós-Graduação em Letras da Unioeste, também professores de cursos de Letras, 

Figura VI – Profa. Dra. Neide Silveira – “Experiencias en Cuba”. 
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Pedagogia e Engenharias da universidade e, ainda, professores de língua espanhola 
advindos da rede pública e privada da região de Cascavel. 

Por fim, espera-se que esta atividade de extensão continue ativa e abarcando a 
divergentes públicos, contribuindo para a formação inicial e continuada dos profissionais do 
ensino de língua espanhola, no que se refere ao seu aprimoramento linguístico ou mesmo 
no acrescentamento de suas referências artísticas, culturais e históricas, desde uma 
perspectiva critica. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 

As formas de contato se dão através da página do Facebook206 “Español en 
Movimiento – Unioeste”. Também pelo Colegiado de Letras da Unioeste, em Cascavel, sala 
76, 3º piso do prédio de salas de aula. Como por meio dos endereços de e-mail das 
docentes coordenadora e subcoordenadora da atividade de extensão. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 54236/2018 
 

  

 
206 Disponível em: https://www.facebook.com/Espa%C3%B1ol-en-Movimiento-Unioeste-181864679197120/ 

https://www.facebook.com/Espa%C3%B1ol-en-Movimiento-Unioeste-181864679197120/


 

 

ATENÇÃO À OBESIDADE - DA PESQUISA À EXTENSÃO: A ATUAÇÃO DE 

 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR 
 
 

Allan Cesar de Araújo207 (Coordenador do projeto Assistência interdisciplinar na 
prevenção da obesidade e promoção da saúde da população) 

Participantes: Marcia Cristina Dalla Costa208, Claudia Regina Feliceti Lordani 209, Ligiane 
de Lourdes da Silva210, Jaquilene Barreto da Costa5, Gustavo Kiyosen Nakayama6, 

Daniela Prochnow Gund7, Eliani Frizon Faust8, Carmen Lúcia Braibante9                                                                    

 
Área Temática: Saúde / Educação 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: obesidade; interdisciplinaridade; extensão universitária. 
 
 
Resumo 

A obesidade é um problema de saúde pública e, por sua multicausalidade, os 
cuidados interdisciplinares apresentam maior eficácia. Portanto, descrever a experiência de 
um serviço ambulatorial multiprofissional e interdisciplinar de obesidade e cirurgia bariátrica 
– e seus desdobramentos para a comunidade que resultaram em atividades de extensão 
universitária - pode subsidiar outros serviços ao valorizar uma cultura participativa e 
inclusiva de apoio e incentivo ao combate à obesidade.   
 
Apresentação 

O Serviço de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do HUOP (SOCB/HUOP) iniciou suas 
atividades ambulatoriais em março de 2012 com o objetivo principal de prestar assistência 
integral ao indivíduo com obesidade grave por meio do cuidado clínico multiprofissional e 
interdisciplinar, com vistas à promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. O 
atendimento multiprofissional e interdisciplinar deste serviço é constituído pelas áreas de 
assistência social, cirurgia do aparelho digestivo, endocrinologia, enfermagem, farmácia, 
fisioterapia, nutrição, nutrologia e psicologia.  Por se tratar de um hospital escola, os 
atendimentos são acompanhados por alunos de graduação e pós-graduação lato senso e 
stricto senso das áreas da saúde, havendo, também, uma preocupação constante em 
qualificá-los, enquanto futuros profissionais e, reconceituá-los para o cuidado em saúde 

 
207 Doutor, Cirurgião do aparelho digestivo, Docente do CCMF, Campus Cascavel.  
E-mail: allancfaraujo@uol.com.br  
208 Mestre, Nutricionista, Docente do CCMF, Campus Cascavel. E-mail: marciacdc@uol.com.br 
209 Doutoranda, Nutricionista, HUOP, Cascavel. E-mail: clafelicetti@yahoo.com.br 
210 Mestre, Farmacêutica, docente do CCMF, Campus Cascavel. E-mail: ligianes@gmail.com 
5 Mestre, Psicóloga, HUOP, Cascavel. E-mail: jaquihuop@yahoo.com.br 
6 Doutor, Fisioterapeuta, Docente do CCBS, Campus Cascavel. E-mail: gknakayama@gmail.com 
7 Mestre, Assistente Social, HUOP, Cascavel. E-mail: danielaprochnow@yahoo.com.br 
8 Mestre, Nutricionista, Docente da UFFS, Campus Realeza. E-mail: eliani.frizon@uffs.edu.br 
9Especialista, Enfermeira, HUOP, Cascavel. E-mail: luciabraibante@bol.com.br 
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mailto:gknakayama@gmail.com
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dos indivíduos obesos em todos os níveis da atenção, vindo de encontro à Política de 
Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) - Política HumanizaSUS (BRASIL, 
2010), pois, contemporaneamente, vive-se em um ambiente obesogênico (CYPRESS, 
2004), porém, submerso em uma cultura obesofóbica (NIOLA, 2018), inclusive entre os 
profissionais de saúde (MANCINI,, 2001). 

A partir deste serviço, a equipe criou o Projeto de Pesquisa intitulado: ‘Assistência 
interdisciplinar ao indivíduo com obesidade da região oeste do Paraná no Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná/HUOP’ o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos, sob n° do parecer 1.180.202/2015. Por meio deste projeto 
vários estudos têm sido desenvolvidos, anualmente, por profissionais e acadêmicos de 
graduação e pós-graduação que apresentam seus resultados em eventos científicos 
nacionais e internacionais, contribuindo para a ampliação da compreensão e formas 
tratamento desta enfermidade e, ampliando a divulgação da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (UNIOESTE), enquanto centro promotor de ciência.   

Com os conhecimentos e experiência acumulados nesses 7 anos de trabalho no 
SOCB/HUOP por meio do contato direto com o indivíduo obeso, a equipe multiprofissional 
e interdisciplinar sentiu a necessidade de ampliar as suas atividades para além da 
academia. Com esta visão, o grupo desenvolve desde 2017 o Projeto de Extensão intitulado 
‘Assistência interdisciplinar na prevenção da obesidade e promoção da saúde da 
população’, com o objetivo de despertar nos órgãos competentes, nos profissionais da área 
da saúde e na população, a conscientização para o tema obesidade, suas causas e 
consequências, tendo em vista os agravantes desta doença para o indivíduo e para a 
sociedade em geral por meio de reuniões e eventos técnicos, bem como eventos voltados 
para a população de Cascavel e região Oeste-Sudoeste do estado do Paraná. 

 
Procedimentos Adotados  

No decorrer destes 7 anos de trabalho no ambulatório de obesidade, a equipe técnica 
do SOCB/HUOP vem promovendo atividades de extensão, reuniões e eventos na IES e no 
município de Cascavel, despertando a necessidade da criação de uma rede de atenção à 
obesidade na regional de saúde, uma vez que no Ministério da Saúde ainda não tem 
implantada esta rede de atenção, para melhor atender a população obesa, visando o 
tratamento desta doença, mas principalmente a sua prevenção. 

Desde 2016 realizamos anualmente dois eventos de extensão, o ‘Encontro de 
Atenção à Obesidade’ voltado para profissionais de saúde, e o evento ‘Mais Saúde: todos 
juntos contra a obesidade’, aberto para a população de Cascavel e região. 
 Destas reuniões surgiu em 2017, o Grupo de Atenção à Obesidade (GAO) 
institucionalizado em 2018 na 10ª Regional de Saúde de Cascavel (10ª RS), o qual vem 
promovendo ações e debates acerca do tema obesidade. 
 
Resultados 

Os resultados aqui apresentados referem-se às atividades de extensão universitária 
desenvolvidas pela equipe multiprofissional e interdisciplinar do SOCB/HUOP que, 
inicialmente aconteceram internamente, mas que extrapolaram os muros da academia 
transformando-se em um importante projeto de extensão universitária, conforme as 
atividades descritas abaixo: 
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Serviço de Obesidade e Cirurgia Bariátrica/HUOP - SOCB/HUOP 

Trata-se de um serviço ambulatorial multiprofissional e interdisciplinar que exerce 
suas atividades por meio da modalidade de Trabalho em Grupo com encontros mensais, 
em agenda previamente estabelecida, em um espaço físico compatível para este 
atendimento. Participam semanalmente em torno de 50 pessoas entre pacientes e 
familiares/acompanhantes, além dos profissionais de saúde e acadêmicos de graduação, 
residência, mestrado e doutorado das áreas da saúde, de instituições de ensino públicas e 
privadas.  

Todas as atividades são baseadas em educação em saúde para melhoria nos 
hábitos de vida, especialmente, relacionadas à reeducação alimentar, aspectos 
psicológicos e comportamentais, autocuidado, orientação farmacêutica e estímulo à 
atividade física. Com base neste debate, uma meta individual mensal é proposta pelo 
paciente.  

O cronograma de atividades é estabelecido nas reuniões administrativas da equipe 
que ocorrem duas vezes ao mês. Neste momento, além do planejamento das atividades e 
estratégias de ação, faz-se a avaliação dos resultados obtidos em cada encontro do grupo 
e, também, individualmente. Uma das reuniões é destinada para a educação continuada 
dos profissionais e alunos participantes.  

Neste modelo de cuidado desenvolvido, busca-se o envolvimento ativo dos 
participantes em todo o processo, seja pela reflexão, práticas de exercícios, 
compartilhamento de experiências ou inquietações, bem como na motivação pela 
pactuação de metas coletivas e individuais mensais e, estratégias de possibilidade de 
superação das mesmas.  

Para isto, foi necessário afastar-se das receitas e modelos prontos, de modo a 
aguçar o ‘olhar’ e, com isso, (re)inventar os próprios modos de promover saúde, em 
permanente elaboração. Neste contexto, a equipe multiprofissional e interdisciplinar 
compartilha este ‘olhar’ para a obesidade, proporcionando a construção individual e coletiva 
de forma permanente, valorizando as experiências vivenciadas pelos sujeitos para 
promover a mudança e os saberes entre os indivíduos lidando com a variabilidade e a 
imprevisibilidade que permeia suas vidas. A cada reunião, criam-se estratégias e 
remodelam os saberes sofisticados e necessários ao cuidado da obesidade e 
comorbidades. 

O trabalho em grupo com pacientes obesos graves, dentro de uma perspectiva 
multiprofissional e interdisciplinar, com característica psicoeducativa, pode ser um recurso 
muito útil desde que se tenha clareza dos objetivos do grupo e criatividade nas técnicas de 
trabalho desenvolvidas. Portanto, o trabalho em grupo na obesidade é uma ferramenta 
importante para melhorar a adesão ao tratamento, dar sustentação a fragilidade do paciente 
e continência no enfrentamento das suas dificuldades, respeitando, sobretudo, sua 
individualidade e subjetividade 
  
Encontro de Atenção à Obesidade 

É um evento técnico anual realizado desde 2016, voltado para profissionais da área 
da saúde da Atenção Básica que trabalham com o tema obesidade. Este evento foi criado 
a partir da solicitação dos municípios que abrangem a 10ª e 20ª Regionais de Saúde (RS) 
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com o objetivo primário de subsidiar suas ações nesta área, uma vez que o SOCB/HUOP 
é visto como um grande exemplo de inovação dentro de uma perspectiva multiprofissional 
e interdisciplinar, com característica psicoeducativa.  

Entendemos que o trabalho em grupo para o tratamento da obesidade é uma 
ferramenta importante para melhorar a adesão do paciente, dar sustentação a fragilidade 
do paciente e continência no enfrentamento das suas dificuldades, respeitando, sobretudo, 
sua individualidade e subjetividade. Com esta metodologia, observamos resultados 
positivos que incentivaram a divulgar esta experiência, a fim de auxiliar outros serviços, da 
mesma forma em que buscou-se, anteriormente, exemplos bem-sucedidos que instigaram 
a olhar a obesidade sob uma outra ótica. Esta experiência vem sendo compartilhada nos 
eventos anualmente. 

Em 2016, participaram do ‘I Encontro de Atenção à Obesidade: sensibilização para 
assistência da obesidade’, em torno de 120 profissionais de saúde, no ano seguinte, esse 
número passou para mais de 200 participantes e em 2018, o ‘III Encontro de Atenção à 
Obesidade: construindo caminhos’, contou com 305 participantes, entre profissionais de 
saúde e acadêmicos de graduação, residência, mestrado e doutorado das áreas da saúde. 
Devido sua magnitude, os últimos dois eventos ocorreram nas dependências da 
UNIOESTE. Na abertura do evento foram realizadas duas palestras sobre o tema, 
“Obesidade: Cenários e o Sistema Único de Saúde”, e apresentadas as experiências 
exitosas na atenção à obesidade de 3 municípios da região oeste. E ainda, o evento contou 
com 4 mini-cursos: Educação nutricional na obesidade: revisitando os conceitos; Aspectos 
psicológicos na obesidade e seus desafios; Atividade e Obesidade: rompendo limites; 
Tratamento clínico e cirúrgico da obesidade: novos conceitos. O evento foi amplamente 
divulgado nos serviços de saúde de Cascavel e toda a região que compreende a 10ª e 20ª 
RS, tendo ampla participação da região que serão, certamente, multiplicadores destas 
ações em suas regiões.  
 
Grupo de Atenção à Obesidade – GAO 

O grupo foi criado a partir de reuniões técnicas na 10ª RS, promovido pela 
UNIOESTE, SOCB/HUOP, Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde 
(CRESEMS), Secretaria Municipal de Cultura e Esporte (SECESP), Secretaria Municipal 
de Saúde (SESAU) e Fundação Assis Gurgacz (FAG). 

O GAO tem como objetivo garantir a funcionalidade da linha de cuidados para 
os indivíduos portadores de sobrepeso e obesidade, com qualidade e acesso oportuno. 
Apresenta três Eixos de ação: Monitoramento da linha de cuidado para os indivíduos 
portadores de sobrepeso e obesidade da Rede de Atenção das Doenças Crônicas: gestão 
da rede em termos de protocolos, fluxos de acesso, avaliação da assistência dos serviços 
e resolução de situações problemas; Educação Permanente em Saúde: necessidade 
primeira de capacitação, com a colaboração dos serviços especializados, às equipes da 
APS, com vistas ao manejo do sobrepeso e obesidade nesse nível de atenção, seja clínico 
ou ações multiprofissionais e intersetoriais; Sensibilização de gestores, profissionais e 
sociedade na prevenção, promoção de saúde e assistência ao portador de sobrepeso e 
obesidade: indicação de manter o Evento anual de Prevenção da Obesidade em outubro. 

O GAO, institucionalizado desde 2018 na 10ª RS, vem trabalhando para a criação 
de uma Rede de Atenção à Obesidade, com experiência importante para o Paraná, tendo 
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assessorado, em 2016, na elaboração da Linha de Cuidado por meio do Plano de Ação da 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doença Crônicas da 10ª RS, podendo 
subsidiar a implantação de uma rede pelo Ministério da Saúde. Atualmente o GAO está a 
frente da realização dos eventos técnico e público em geral, com reuniões mensais na 10ª 
RS. 

 
MAIS SAÚDE: todos juntos contra a obesidade  

Realizado anualmente desde 2016, é um evento, promovido originalmente pelo 
SOCB/HUOP, voltado para a comunidade de Cascavel e região. Como o próprio nome 
menciona, trata-se de um conjunto de ações de prevenção à obesidade e incentivo a 
práticas alimentares saudáveis e de exercícios físicos com participação ativa de diversas 
instituições e associações. Por sua abrangência, esta atividade é realizada no Complexo 
Ciro Nardi e conta com o auxílio da UNIOESTE, HUOP, 10ª RS, Exército, SECESP, SESAU 
e FAG. 

Em 2018 o evento “MAIS SAÚDE: todos juntos contra a obesidade”, trabalhou o tema 
“Para todas as idades viverem com saúde” tendo como objetivo despertar na população a 
conscientização para o tema obesidade, especialmente a sua prevenção, ainda na infância.  

Dentre as causas da obesidade destacam-se erros alimentares e sedentarismo, o 
que motivou a realização de um evento de grande porte voltado para a comunidade, 
incentivando o autocuidado da saúde, a inclusão da atividade física na rotina diária da vida 
das pessoas e a promoção de hábitos alimentares saudáveis, por meio de exposições 
lúdicas e atividades práticas com os participantes.  

Desde 2018 este evento é realizado pelo GAO e conta com o apoio de várias 
instituições de ensino que oportunizam atividades de extensão para seus acadêmicos. Em 
2018, participaram 150 alunos da UNIOESTE, UNIPAR, UNIVEL, FAG, UFFS, UFPR, 
UNOPAR e demais colaboradoras, como o CRF (Centro de Reabilitação Física/Unioeste), 
Sanepar, Sesi, Sesc, diversas associações como Accorrer (Associação Cascavelense dos 
Corredores de Rua), ACC (Associação de Ciclismo de Cascavel), Núcleo das Academias, 
ANUOP (Associação de Nutrição do Oeste do Paraná), e o Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), sendo amplamente divulgado pela mídia, 
especialmente a RPC, com entrada ao vivo nos jornais da manhã e do meio dia, convidando 
a população de Cascavel e região para comparecer e divulgando as atividades oferecidas 
no evento.  

Foram montadas 20 barracas com atividades voltadas à prevenção e tratamento da 
obesidade, desenvolvidas pelos organizadores e parceiros, e ainda, atividades recreativas 
e de educação em saúde para todas as idades, como avaliação nutricional (crianças, 
adolescentes, adultos e idosos), verificação da pressão arterial, exame de glicemia capilar, 
escovação correta dos dentes, aleitamento materno na prevenção da obesidade, 
degustação de água saborizada com frutas, distribuição de mudas de arvores frutíferas, de 
temperos e de ora-pró-nobis, entregue folder sobre temas relacionados à obesidade, e 
ainda, foram distribuídas mais de 200 Kg de frutas para o lanche da tarde, bem como 
informação sobre ações desenvolvidas pelas Secretarias de Esporte e Lazer e de Saúde 
ao paciente obeso, pelos serviços prestados pelo HUOP e 10ª RS à este público.  
 Várias atividades físicas e de lazer foram desenvolvidas pelas academias de 
ginástica de Cascavel, associações de corrida e ciclismo, pedalada com saída no evento, 
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bem como atividades recreativas desenvolvidas pelo Expresso Brincalhão da SECESP 
como: cama elástica, infláveis, xadrez gigante, oficina de peteca, entre outros. 

Em 2018 contou com a presença de mais de 3000 pessoas e em 2019, o evento está 
previsto para ser realizado em 28 de setembro, tendo em vista que no dia 11 de outubro se 
comemora o “Dia Nacional de Prevenção da Obesidade” de acordo com a Lei nº 11.721, 
de junho de 2008. A cada ano o evento vem crescendo e este ano contamos, alem dos 
parceiros já referidos, com a inclusão de vários laboratórios, farmácias e da Unimed, os 
quais estarão prestando serviços à comunidade, o que demonstra a amplitude do evento e 
a adesão da sociedade em geral.  
 
Considerações Finais 

Ao longo desta experiência de construção coletiva de uma rede de atenção à 
obesidade, iniciando internamente no SOCB e ampliando-se para além da academia, 
abrangendo gestores e demais atores do processo até chegar na população em geral, é 
possível observar que, com iniciativa, apoio do poder público e social, é possível a formação 
e o estreitamento de uma rede de relações e ajuda mútua. 

Apesar da gravidade e aumento crescente da incidência da obesidade na população 
em geral, a UNIOESTE/HUOP, por meio de suas atividades, vem contribuindo para mudar 
o olhar sobre este agravo e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.  

Além disso, os eventos realizados contam, a cada ano, com crescente participação 
da população, dos profissionais das diversas áreas da saúde, da mídia, de gestores e de 
serviços púbicos e privados envolvidos com o tema obesidade, mostrando a necessidade 
da organização de uma rede de atenção à obesidade local, regional, estadual e nacional, 
assim como a implantação de linhas de cuidado para a obesidade no SUS. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná, telefone: (45)3220-3000 
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ATENÇÃO EM SAÚDE AOS APENADOS E AGENTES PENITENCIÁRIOS DA 
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Área Temática:Saúde 
Linha de Extensão: Saúde 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: saúde; penitenciária; prevenção. 

 
Resumo 
 
O projeto tem o objetivo da promoção em saúde aos apenados e agentes penitenciários da 
Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, que por conviverem diariamente num local 
insalubre e negligenciado estão expostos à fatores que geram enfermidades. A metodologia 
empregada é a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, realização de palestras e 
avaliação do estado de saúde dos agentes e apenados. Espera-se, como resultado, 
promoção da saúde dos apenados, agentes penitenciários e familias. 
 
Apresentação 
 
 A Atenção primária a saúde é conceituada como um sistema de saúde que oferece 
a entrada no sistema para todas as necessidades e problemas, fornece atenção a pessoa 
no decorrer do tempo e coordena e/ou integra a atenção fornecida em outro lugar ou por 
terceiros. Essa percepção foi adotada pela constituição de 1988 que defende que a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Entretanto, a 
definição de atenção primária e a legalização pelo código 196 da constituição nem sempre 
conferem a todos um serviço em saúde que irá atender seus usuários com suas demandas 
imediatas, o que resulta no agravamento de doenças crônicas e de doenças agudas 
evitáveis. 
 A própria atenção primária é estruturada em níveis de atenção, sendo melhor 
elucidados pelo modelo proposto por Leavell & Clark  que analisa a história natural da 
doença e a subdividia em três níveis de prevenção (apud DEMARZO, 2008). Em tal modelo, 
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4            Professores do Centro de Ciências da Saúde da Unioeste Campus de F. Beltrão. 

mailto:francaovilla@hotmail.com
mailto:luiz.fernando.com.br23@gmail.com
mailto:mattheusfernandes31@gmail.com


 

 

Pá
gi

n
a2

55
 

a promoção da saúde se limita e compunha um nível de atenção preventiva (prevenção 
primária), constituindo ações destinadas ao desenvolvimento da saúde e bem-estar gerais 
no período de pré-patogênese. O nível secundário visa o diagnóstico precoce de agravos 
à saúde, a terapêutica e cura. Em última instância, o nível terciário tinha por objetivo a 
reabilitação e retorno as atividades diárias.  
 Considerando as proposições por Leavell & Clark e conhecendo a realidade das 
limitações do SUS, buscamos reconhecer uma população de grande fragilidade: a prisional. 
Segundo Assis (2007) a população prisional é reconhecida como um grupo com maior risco 
de adoecimento do que a população geral sendo isto motivado pelas dificuldades em se 
estabelecer estratégias efetivas que possam incidir sobre o seu bem- estar. De acordo com 
Filho e Bueno (2016) o sistema prisional brasileiro possui 41% de presos provisórios em 
ambientes superlotados e estruturalmente precários, com crescimento populacional de 
575% em 24 anos. A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam 
as prisões um ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio de doenças. 
Todos esses fatores envolvidos a má alimentação dos detentos, sedentarismo, uso de 
drogas, a falta de higiene e toda a insalubridade da prisão, fazem com que o indivíduo que 
ali adentrou para reclusão social sem alterações patológicas adquira alguma doença 
infectocontagiosa ou mesmo desenvolva alguma patologia crônica. 
 Percebendo essa conjuntura de fatores e evidenciando a negligência que os 
apenados e agentes penitenciários de Francisco Beltrão sofrem, iniciamos nossas 
atividades em 2014 na Penitenciaria Estadual de Francisco Beltrão Paraná e temos 
mantidos nossas atividades. Atuamos por meio da atenção primária, na prevenção a 
agravos, promoção aos hábitos saudáveis, visando a manutenção da homeostasia 
fisiológica. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Metodologia: Foi realizado um levantamento das demandas de saúde da penitenciaria em 
agosto/2018 junto com a equipe de enfermagem e a coordenação da penitenciaria em 
reuniões. Após esse levantamento, realizamos uma pesquisa bibliográfica nos grandes 
tratados de medicina interna e protocolos do ministério da saúde e realizamos montagem 
de palestras com subsequente exposição; ademais, atuamos sobre as famílias dos 
apenados em dias de visitas, sobre os agentes penitenciários e demais trabalhadores da 
penitenciária 
 
 Atividades desenvolvidas: O projeto averiguou as demandas junto com os 
coordenadores da penitenciaria e juntos avaliamos as possibilidades de como melhor 
abordar essas necessidades. Ademais, temos elaborado palestras baseadas em diretrizes 
do ministério da saúde, livros de clínica médica no intuito de suprir as demandas da 
penitenciaria. Vale inferir aqui, que o conhecimento é traduzido de uma linguagem técnica 
para o leigo e a visão predominante sobre os temas é prevenção e profilaxias. 
Atuamos junto aos familiares dos apenados e agentes penitenciários com atividades que 
envolvem a mensuração da pressão arterial, verificação da frequência cardíaca, frequência 
respiratória, pesagem, medida de altura e da circunferência abdominal e consecutivamente 
avalia-se também o IMC corpóreo, os riscos de sobrepeso e obesidade. Caso seja 
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identificado anormalidades orientamos sobre a necessidade de procurar um médico na UBS 
próxima a sua residência e se possível uma nutricionista. Sobre esse grupo temos proposto 
também atividades de alongamento e relaxamento como meio de diminuir a sobrecarga 
tensional que pode desencadear muitas doenças psicossomáticas. 
Temos atuado também em conjunto com outras instituições no dia do agente penitenciário, 
onde realizamos palestras especificas para os agentes, realizamos aferição dos sinais vitais 
e ofertamos opções saudáveis de alimentação e bebidas, além da distribuição de panfletos, 
receitas produzidas pelo curso de nutrição. 
 
Resultados 
 

Como resultados, temos desmistificado o conceito de a população prisional 
(apenado) deve ser trado em condições insalutíferas, uma vez que ao mantermos o projeto 
estamos reforçando e denunciando os riscos que aquela população está exposta como 
também estamos atuando para minimizar os agravos aos quais estão expostos. Ademais, 
estamos evidenciando a grande importância da extensão na Universidade, pois, está tem 
a função social de difusora de conhecimentos para a população ao seu entorno. 
Se não só isso, o projeto tem criado uma visão crítico humanista nos acadêmicos que 
desempenham as ações. E por fim, a ação abre um campo de pesquisa para que 
futuramente possa ser avaliado o grau de efetividade das ações preventivas em saúde.  
 

Figura 01 – Atividades realizadas com familiares dos apenados. (A) atividade de alongamento. (B) Orientações com médico e 
acadêmicos 

 



 

 

Pá
gi

n
a2

57
 

 
Figura02.  Atividade realizada com os agentes penitenciários por acadêmicos 
 

 
Figura 03. Modelo de palestras ofertadas para os apenados e agentes penitenciários. 
 
Considerações Finais 
 
  O objetivo do Projeto foi reconhecer e intervir nas fragilidades da área de saúde voltada 
aos agentes penitenciários e apenados para reduzir as enfermidades associadas ao 
ambiente prisional. Dessa forma, utilizando-se de ferramentas de pesquisa bibliográfica e 
pesquisa de campo, pode-se traçar o perfil do grupo estudado e realizar atividades voltadas 
para promoção e prevenção à saúde. Assim, ampliou-se a compreensão sobre a realidade 
e as necessidades da população prisional, mostrando que a metodologia utilizada foi 
suficiente para desenvolvimento do projeto. Ademais, a hipótese inicial de que a população 
carcerária possui maior risco de adoecimento que a população em geral foi confirmada, 
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demonstrando a importância do projeto e a necessidade da pesquisa e atividades 
extensionistas voltadas para esse grupo. 
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
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Resumo 
 

O equilíbrio corporal ocorre em razão da interação dos sistemas sensorial, 
musculoesquelético e nervoso central, quando algum destes é afetado o equilíbrio sofre 
comprometimento das funções. Assim, este projeto executou um programa de reabilitação 
utilizando jogos em realidade virtual para o restabelecimento do equilíbrio. Espera-se uma 
nova vertente de atendimento à quem possui desordens motoras, aumentando 
oportunidades de tratamento àqueles que aguardam na fila de espera do CRF-Unioeste. 
 
Apresentação 
 

Nos últimos 10 anos, constatou-se que traumas mecânicos deixaram inválidos 1 
milhão de pessoas, com destaque para os acidentes de trânsito. Além disso, segundo o 
Manual de Merck, o traumatismo cranioencefálico (TCE), em comparação com qualquer 
outra lesão neurológica, é a principal causa de morte e invalidez entre os indivíduos com 
menos de 50 anos de idade. Apesar do predomínio de adultos jovens como vítimas de TCE, 
há também dois picos de incidência relevantes quanto à faixa etária, localizados nos dois 
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extremos: as vítimas da primeira década de vida e as com mais de 60 anos de idade 
(VIÉGAS, 2013). 

As lesões neurológicas dependem de várias variáveis (tipo de acidente, extensão 
da lesão, grau e localização do dano neural, tratamento...) e geralmente causam distúrbios 
– temporários ou permanentes – que acarretam em prejuízos ao indivíduo na execução de 
tarefas cotidianas e profissionais, tornando-os, muitas vezes, dependentes de terceiros; 
impactando não só fisicamente, mas também social, econômico e emocionalmente. Por 
conseguinte, pesquisas sobre os mecanismos de reabilitação funcional e da eficácia de 
tratamentos após a lesão neurológica são realizadas com o intuito de melhorar a 
recuperação e prevenir complicações. 

Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, geraram modificações e 
novas oportunidades na área de reabilitação neurológica. O avanço tecnológico contribuiu 
significativamente para a associação de jogos virtuais à prática de atividade física, esses 
jogos virtuais empregam o movimento humano como elemento de entrada, com a finalidade 
de aumentar o gasto calórico e a interatividade (BEKKER; EGGEN, 2009). Além disso, o 
ambiente virtual tem se mostrado uma tecnologia promissora, já que por meio de jogos, 
promove a interação do indivíduo, e favorece o uso de reações de equilíbrio ao proporcionar 
sensações advindas ao experimentar uma realidade diferente (ALBUQUERQUE; 
SCALABRIN, 2007). 

Os benefícios da utilização do Nintendo® Wii na ciência da reabilitação, como 
ferramenta terapêutica na literatura, incluem as correções posturais; treino de equilíbrio; 
aumento da capacidade de locomoção, da amplitude de movimento dos membros 
superiores e inferiores; além da motivação do paciente quanto à prática dos exercícios. 
Com isso, a relação entre a prática virtual de atividade física e o ganho real de habilidades 
motoras tem sido pesquisada, pois as interfaces como as do Nintendo® Wii exigem 
habilidades requeridas em atividades cotidianas para a sua realização (SOARES, 2011). 
Nesse sentido, o atendimento fisioterapêutico deve enfocar na reabilitação dos ganhos 
funcionais do paciente, auxiliando o indivíduo adaptar-se as novas formas de executar as 
tarefas cotidianas e lidar com novas limitações, objetivando sempre um tratamento 
especializado e individualizado para cada paciente. 

Qualquer recuperação de independência do paciente por meio do tratamento, 
melhora a qualidade de vida do paciente e de todos que o auxiliam durante as adaptações, 
visando sempre a mais rápida reintegração ao meio social. Além disso, os cidadãos tem 
direito de acesso a saúde – que deve ser garantida a todos por meio de políticas públicas, 
sociais e econômicas – visando à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação 
(Constituição Federal de 1988, artigo 196). Entretanto, sabe-se que esse direito nem 
sempre é garantido em função da saturação dos sistemas de saúde, nesse sentido 
ferramentas que possam ampliar a possibilidade de atendimento daqueles que necessitam, 
são bem vindas. 

Assim, este projeto almeja ainda diminuir a lista de espera para o setor de 
fisioterapia neurológica do Centro de Reabilitação Física da Unioeste (CRF-Unioeste). 
Pacientes neurológicos, não raramente, persistem em tratamento por 2 a 3 anos, de forma 
que a rotatividade de pacientes no setor de reabilitação neurológica é baixa, já que os 
critérios para um paciente neurológico obter alta do tratamento são demorados. Assim, 
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visamos também otimizar o atendimento de pessoas que estão esperando tratamento 
especializado na fila de espera do CRF-Unioeste e não possuem condições de pagar em 
clínicas particulares. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O programa de tratamento é realizado na clínica de Fisioterapia da 
UNIOESTE/Campus Cascavel. Foram recrutados aproximadamente 18 pacientes após 
serem submetidos à triagem, respeitando a lista de espera do Centro de Reabilitação Física 
(CRF Unioeste). A triagem tem fluxo contínuo, e em seguida, os selecionados foram 
submetidos à avaliação neurológica especializada visando identificar as prioridades no 
tratamento. Para o tratamento é utilizada a estrutura do Centro de Reabilitação Física (CRF) 
da UNIOESTE e todos os seus recursos. 

Baseados nas disponibilidades dos pacientes os atendimentos individualizados 
ocorrem uma vez por semana com equipe especializadas de supervisores (discentes do 
curso de fisioterapia – colaboradores), que receberam treinamento necessário para 
desempenhar as atividades propostas.  

No início do tratamento foi aplicado a Escala de Equilíbrio de Berg (BERG et al., 
1989). A escala de Berg é um instrumento validado e foi adaptada para aplicação no Brasil 
por Miyamoto et al. (2004). A avaliação consiste na aplicação de 14 tarefas funcionais 
agrupadas em: transferências (tarefas 1, 4 e 5), provas estacionárias (tarefas 2, 3, 6 e 7), 
alcance funcional (tarefa 8), componentes rotacionais (tarefas 9, 10 e 11) e base de 
sustentação diminuída (tarefa 12, 13 e 14) (GAZZOLA et al., 2004). 

Essas 14 tarefas estão relacionadas ao dia-a-dia, e envolvem o equilíbrio estático 
e dinâmico, tais como alcançar, girar, transferir-se, permanecer em pé e levantar-se. Os 
itens avaliados incluem a habilidade do indivíduo em manter posições de crescente 
dificuldade, com a diminuição da base de suporte para sentar, até postura confortável, ficar 
em pé com os pés juntos, e por final, postura em tandem (isto é, com um pé à frente do 
outro), e postura em uma única perna, os dois itens mais difíceis. Outros itens avaliam o 
quão bem o indivíduo está apto a mudar de posição, de sentado para em pé, ao baldear-
se de uma cadeira para outra, ao pegar um objeto do piso, e ao sentar-se. 

A realização das tarefas é avaliada através da observação e a pontuação varia de 
0 a 4 em cada tarefa, totalizando um máximo de 56 pontos, a pontuação ainda é baseada 
no tempo em que a posição pode ser mantida, na distância que o braço é capaz de alcançar 
para a frente, ou o tempo para completar uma tarefa. Assim sendo, estes pontos são 
subtraídos caso o tempo ou a distância não sejam atingidos, o sujeito necessite de 
supervisão para a execução da tarefa, ou apoie-se num suporte externo ou precise da ajuda 
do examinador. 

De acordo com Shumway-Cook & Woollacott (2003), na amplitude de 56 a 54 
pontos, cada ponto a menos é associado a um aumento de 3 a 4% abaixo no risco de 
quedas, de 54 a 46 a alteração de um ponto é associada a um aumento de 6 a 8% de 
chances, sendo que abaixo de 36 pontos o risco de quedas é de quase 100%. Ao início de 
cada atendimento é verificado o nível da pressão arterial de cada paciente, adotando os 
parâmetros da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial que indica a realização de 
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atividade física em casos que a pressão arterial for ≤ 160/100 mmHg e ≥ 90/60 mmHg 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Os atendimentos são baseados nos resultados obtidos em cada avaliação, 
proporcionando movimentos específicos para o tratamento das alterações de cada 
paciente, levando em consideração uma análise criteriosa de quais os movimentos 
prioritariamente envolvidos e seu grau de dificuldade, de forma a tornar cada vez mais 
simples a execução da seleção de exercícios que será aplicada para cada indivíduo 
selecionado para o tratamento. 

Os pacientes serão reavaliados ao final do projeto e as avaliações são comparadas 
entre si. Os dados serão explorados por meio de estatística descritiva e apresentados nos 
relatórios e no Seminário de Extensão da Unioeste. Além disso, os dados obtidos são 
sempre úteis para fomentar a readequação da proposta de tratamento, baseada em 
resultados e que poderão gerar inclusive publicações na área específica da fisioterapia 
neurológica, contribuindo com evidências clínicas que cada vez mais sustentam esta área 
de atuação. 
 
Resultados 
 

As atividades do projeto, desenvolvidas no Centro de Reabilitação Física – CRF da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste campus Cascavel, no período de 
junho de 2018 a maio de 2019 são direcionadas à portadores de sequelas neurológicas, 
selecionados a partir da lista de espera do Centro de Reabilitação Física – CRF que foram 
submetidos a uma avaliação fisioterapêutica individual por meio da Escala de Equilíbrio de 
Berg (BERG et al., 1989), um instrumento validado e adaptada para aplicação no Brasil por 
Miyamoto et al. (2004). Esta avaliação é utilizada para identificar o nível de acometimento 
do equilíbrio do paciente, a fim de estabelecer o tratamento adequado para as 
especificidades de cada indivíduo por meio de realidade virtual utilizando o console de jogos 
Nintendo Wii®.  

Os atendimentos foram realizados de forma individual, baseados no resultado de 
cada avaliação, com o objetivo de promover a reabilitação física e consequente melhoria 
da qualidade de vida do paciente. As tarefas realizadas contaram com a orientação e 
supervisão do coordenador do projeto, e tiveram duração de 30 minutos para cada 
indivíduo. Após considerar as perdas amostrais da avaliação, foram considerados nos 
resultados os atendimentos de 10 pacientes/semana, com atendimentos semanais para 
todos os indivíduos; sempre adaptando os atendimentos conforme a disponibilidade do 
terapeuta e do paciente.  
 
Tabela 1 – Pré-avaliação (pontos) dos agrupamentos das tarefas de Berg.  

Voluntário 
(a) 

Transferê
ncias  

Provas 
Estacioná

rias  

Alcance 
Funcional  

Compone
ntes 

Rotaciona
is  

Base de 
Sustentaç

ão 
Diminuída  

Escore 
Total 

A 10 15 2 6 6 39 
B 9 11 2 4 4 30 

C 8 11 2 4 4 29 
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D 7 13 2 3 5 30 
E 7 10 0 3 3 23 

F 8 13 2 6 2 31 
G 9 14 1 4 5 33 

H 7 12 0 3 2 24 
I 8 12 1 3 2 26 

J 8 10 0 3 2 23 

 
Estudos anteriores já indicam os benefícios e melhora de equilíbrio, baseados no 

treino por realidade virtual. Gazzola et al. (2009) em seu estudo observaram melhora do 
controle postural e coordenação motora de pacientes com distúrbios vestibulares. 
Schiavinato et al. (2011) observaram melhora de equilíbrio em pacientes portadores de 
disfunção cerebelar e Pigford e Andrews (2010) observaram melhora do equilíbrio em um 
idoso com histórico de quedas, utilizando o Wii Fit® junto com outras técnicas 
fisioterapêuticas (MUSSATO; BRANDALIZE; BRANDALIZE, 2012). A facilidade de 
utilização e adaptabilidade do equipamento torna-se uma opção viável (BARCALA et al., 
2011).  

Os resultados preliminares e a aceitação do tratamento são encorajadores e vão 
ser úteis ao final do estudo para identificação de melhoras funcionais. 
 
Considerações Finais 
 

Os resultados preliminares verificados até o presente momento demonstram a 
importância de uma terapia adicional ao tratamento convencional das sequelas motoras 
estabelecidas por lesões neurológicas, por tratar-se de um recurso interativo e lúdico, torna-
se uma motivação a mais nas sessões de fisioterapia, proporcionando assim um ambiente 
propicio para a melhora funcional e melhor qualidade de vida.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone: (45) 3220-3157 ou 3220-3236, ramais: 7339 e 7233. 
E-mail: feraaragao@gmail.com. 
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Resumo 
 
O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa de educação extracurricular 
formado por três pilares: ensino, pesquisa e extensão, o qual busca propiciar aos alunos 
conhecimentos e experiências que complementem sua formação acadêmica. O mesmo tem 
como objetivo central a criação de um ambiente acadêmico com vistas à construção do 
conhecimento, estimulando alternativas ao modelo tradicional de educação, no qual o 
ensino, a pesquisa e a extensão estejam contidos de forma inerente e indissociável. O PET 
– Agronomia, por sua vez, é o quarto grupo criado na Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná e completa nove anos de atuação em 2019. Atualmente conta com a participação 
de doze alunos bolsistas e dois voluntários, os quais possuem o professor doutor Nardel 
Luiz Soares da Silva como tutor. As atividades desenvolvidas pelo referido grupo englobam 
cursos, palestras, organização de eventos, oficinas, ações solidárias, desenvolvimento de 
pesquisas e participação de eventos. No ano de 2018, vinte e nove atividades foram 
cadastradas no sistema SGEV, permitindo a emissão de certificados e propiciando 
trezentas e oitenta e uma inscrições. As principais ações realizadas foram: Trote da 
Bondade, doze cursos e seis palestras distintas e participação na EXPOMAR 2018. As 
mesmas, geralmente, são realizadas dentro da universidade com o auxílio de profissionais 
qualificados da área em questão, mas são sempre ofertadas tanto à comunidade interna da 
mesma quanto à externa, promovendo assim uma inter e transdiscliplinaridade. A atuação 
deste grupo mostra-se eficaz e importante para o fomento de atividades extracurriculares 
na universidade, buscando assim a formação de profissionais qualificados para o mercado 
de trabalho. 
 

 
215 Doutor, Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

nardel.silva@unioeste.br.  
² Graduação, Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
nat.cardoso.santos@hotmail.com 
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Apresentação 
 
 O Programa de Educação Tutorial (PET) trata-se de um programa de educação 
extracurricular composto por três pilares: ensino, pesquisa e extensão, o qual busca 
propiciar conhecimentos, experiências e atividades práticas, tanto à comunidade 
acadêmica como também à comunidade externa à universidade, a fim de complementar a 
formação dos universitários e apresentar o mercado de trabalho para os futuros 
profissionais do mercado. Promovendo assim, amplo aprendizado e com qualidade aos 
acadêmicos de graduação, estimulando valores que reforcem a cidadania e a consciência 
social e, desta forma, contribuindo com a melhoria dos cursos (PET, 2017). 
 Por sua vez, o grupo PET – Agronomia pertence a Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, campus Marechal Cândido Rondon, foi o quarto grupo PET a ser fundado nesta 
instituição, que conta atualmente com cinco grupos. O mesmo tem como objetivo central a 
criação de um ambiente acadêmico com vistas à construção do conhecimento, formação e 
aperfeiçoamentos dos docentes e discentes do curso de Agronomia com caráter 
interdisciplinar e transdisciplinar, estimulando alternativas ao modelo tradicional de 
educação, no qual o ensino, a pesquisa e a extensão estejam contidos de forma inerente e 
indissociável.  

O grupo iniciou suas atividades no final do ano de 2010, com o tema norteador 
Extensão Rural e Desenvolvimento Rural Sustentável, composto inicialmente por 12 alunos 
bolsistas e um professor tutor, Armin Feiden, o qual permaneceu na coordenação até 
dezembro de 2016. Posteriormente, o professor doutor Nardel Luiz Soares da Silva assumiu 
a coordenação e permanece até o momento à frente desta equipe. Atualmente o grupo 
ainda é composto por doze alunos bolsistas e dois voluntários, todos acadêmicos do 
terceiro, quarto e quinto ano do curso de Agronomia desta mesma instituição.  

Como princípios norteadores do referido grupo, destacam-se: o respeito à fauna e à 
flora; a conservação da qualidade ambiental; o uso racional, integrado e sustentável do 
ambiente; o emprego de raciocínio reflexivo, crítico e criativo e o atendimento as 
expectativas humanas e sociais. Apresentando-se, portanto, como um programa a longo 
prazo que atua sobre a graduação a partir do desenvolvimento de ações coletivas, 
objetivando a formação de um cidadão com ampla visão do mundo e com responsabilidade 
social (MANUAL DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS – PET, 2002). 

Tendo isso em vista, o número de atividades organizadas pelo grupo PET – 
Agronomia e registradas no sistema SGEV no ano de 2018, com geração de certificado e 
participação gratuita, chegou a 29. Além destas, houve diversas outras ações que contaram 
com a participação e colaboração dos petianos, abrangendo eventos de cunho regional e 
nacional, organização de eventos dentro da universidade a apresentação do curso de 
Agronomia à outras instituições. Desta forma, no próximo tópico, serão destacadas as 
principais atividades do ano de 2018, a fim de enfatizar a importância do grupo dentro da 
universidade, bem como na comunidade externa. 

 
Procedimentos Adotados 
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1. Trote da Bondade Agronomia e Zootecnia 
Realizado no início do primeiro semestre do ano letivo de 2018, o Trote da Bondade 

envolveu os acadêmicos do primeiro ano de Agronomia e Zootecnia em uma ação solidária 
com o intuito de arrecadar doações para famílias carentes do município de Marechal 
Cândido Rondon e quatro instituições distintas também do mesmo município, sendo elas: 
Lar Rosas Unidas, Arca de Noé, Casa Lar e Provopar. Após três meses de planejamento, 
organização e realização da ação pelo grupo PET – Agronomia e da Associação Atlética 
Acadêmica de Engenharia da Unioeste Toledo - Marechal juntamente com os acadêmicos 
participantes, foram arrecadados mais de 250 kg de alimentos, 168 L de leite, 27 kg de 
ração, 132 itens de material de limpeza e higiene e mais de 1000 peças de roupas e 
calçados, por meio de dez pontos de coleta espalhados pela cidade e um mutirão na 
comunidade durante uma semana. Sendo realizadas, posteriormente as arrecadações, dois 
dias de bazar beneficente e as doações de cinco cestas básicas e cinco cestas de Páscoa. 
A ação envolveu centenas de pessoas e contou com o auxílio e apoio da Prefeitura 
Municipal de Marechal Cândido Rondon, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Centro de Ciências Agrárias, Centro Acadêmico de Agronomia e Centro Acadêmico de 
Zootecnia. 

 

 
Figura 1. Trote da Bondade de Agronomia e Zootecnia 2018. 

 

2. Cursos: Excel – Básico ao Avançado (3 módulos); Oratória; Quantum 
GIS; Utilização do Programa Estatístico SISVAR; Normas da ABNT; 
Elaboração de base bibliográfica com o software Mendeley; Elaboração 
do currículo LATTES; Interpretação de análises de solo; Utilização do 
software de apresentação Prezzi e Processamento de dados estatísticos 
com o uso do software Genes. 

 
Os cursos organizados pelo grupo PET – Agronomia são ofertados a comunidade 

acadêmica e a comunidade externa à universidade de forma gratuita, com geração de 
certificado através do sistema SGEV e ministrados por profissional qualificado da área em 
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questão. Geralmente, os cursos são realizados no período noturno, com duração de duas 
a quatro horas, no Laboratório de Extensão ou no Auditório 2 da UNIOESTE – campus  
Marechal Cândido Rondon. Estes cursos são objetivos e práticos, buscando a capacitação 
dos participantes quanto ao tema escolhido. 

 
3. Palestras: Fiscalização do Uso do Solo e Defesa Agropecuária do Estado 

do Paraná; Agrotóxicos: Consequências do Uso Abusivo; 
Aproveitamento energético de Biogás produzido a partir de dejetos da 
suinocultura no Município de Entre Rios do Oeste; Empreendedorismo 
e Startups e Manejo da fertilidade do solo. 

 
As palestras ofertadas são realizadas durante todo o ano letivo, de forma gratuita e 

com certificação através do sistema SGEV, e os temas que cada uma aborda são 
escolhidos de acordo com a disponibilidade de profissionais da área, bem como pela 
requisição dos acadêmicos. As mesmas são realizadas no período noturno no Auditório 2 
ou no Tribunal do Júri pertencente a UNIOESTE – campus Marechal Cândido Rondon. 

  

 
Figura 2. Palestra ofertada pelo Grupo PET – Agronomia. 

 

4. Extensão Agronômica na EXPOMAR 2018 
 

Realizada anualmente em Marechal Cândido Rondon, a Expomar (Feira da Indústria, 
Comércio, Prestação de Serviços e Maquinários Agrícolas) é organizada pela Associação 
Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar). A Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, por sua vez, detém de dois estandes na feira, onde todo o 
ano leva à comunidade externa da universidade um pouco do que são os cursos de 
Agronomia e Zootecnia, ambos do Centro de Ciências Agrárias, com o intuito de buscar 
novos acadêmicos, difundir novos conhecimentos a produtores ou pessoas familiarizadas 
com a área agronômica, dar visibilidade a instituição da Unioeste e assim, 
consequentemente, agregar conteúdo pertinente e interessante à feira. No ano de 2018, o 
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estande foi planejado, organizado e montado pelo grupo PET – Agronomia com o auxílio 
do Colegiado de Agronomia e de professores colaboradores. O planejamento do estande 
iniciou-se semanas antes da Expo Rondon, a qual aconteceu de 26 a 29 de julho no Centro 
de Eventos Wender Wander. Os materiais didáticos expostos foram rochas de diferentes 
formações geológicas, insetários, uma mandala de ervas e temperos, mudas de frutíferas, 
experimento de milho em sistema hidropônico, fitoherbários e um terrário. Quanto aos 
resultados obtidos, acredita-se que os objetivos propostos na exposição do curso de 
Agronomia na Expomar 2018 foram alcançados, uma vê que com os recursos utilizados 
proporcionaram uma maior visibilidade ao curso, sendo isso verificado através do fluxo de 
pessoas que se fizeram presentes no decorrer dos dias no estande. 

 

 
Figura 3. Estande de Agronomia na EXPOMAR 2018. 

 

Resultados 
 
 As ações promovidas pelo PET – Agronomia envolvem toda a comunidade 
acadêmica, bem como profissionais da área de Ciências Agrárias e a população do 
município interessada pelo ramo. Sendo assim, no ano de 2018 foram realizadas 381 
inscrições no sistema SGEV em um total de 29 atividades ofertadas. 
 
 
Considerações Finais 
 

Devido ao grande número de pessoas mobilizadas e envolvidas com as atividades 
desenvolvidas pelo grupo PET – Agronomia, o mesmo é de grande importância para o 
fomento de atividades extracurriculares na universidade, buscando assim a formação de 
profissionais qualificados para o mercado de trabalho. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook: PET Agronomia Unioeste 
Instagram: @petagronomiaunioeste 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
RA: 39668 
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AVALIAÇÃO BROMATOLÓGICA DE ALIMENTOS VOLUMOSOS EM DIFERENTES 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE LEITE  
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Área Temática: Meio ambiente  

Linha de Extensão: Desenvolvimento Rural e questão agrária 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: bovinocultura leiteira; plantas forrageiras; produtividade. 
 
Resumo 
 
Objetivou-se avaliar alimentos volumosos usados em diferentes sistemas de produção de 
leite na Região Oeste do Paraná.  Foram realizadas coletas dos volumosos ofertados nos 
meses de Janeiro e Fevereiro/2019 para análises química-bromatológicas de MS, MM, PB, 
FDN, FDA. A silagem de milho foi o volumoso mais utilizado, seguido de pré-secado, o feno 
de Gigs, o feno de Tifton 85 e a silagem de Tifton.   
 
Apresentação 
 
Na bovinocultura leiteira, um dos principais objetivos dos produtores é o aumento da 
produção por animal sem elevar os custos, principalmente com a alimentação. Dessa 
maneira, o produtor busca otimizar os gastos, utilizando de forma racional os recursos 
disponíveis na propriedade, ou, busca recursos que exijam investimentos mínimos para 
implantação, manutenção e que não necessitem de grande mão-de-obra (MAIXNER, 
2006). 
Segundo Viana & Rinaldi (2010) dentre os principais segmentos do agronegócio, a cadeia 
produtiva do leite é considerada como uma das mais importantes, tanto do ponto de vista 
econômico, já que sua representação vem crescendo constantemente perante as 
atividades do agronegócio. Do ponto de vista social, pois é uma atividade de extrema 

 
216 Docente, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias - UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
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importância na geração de emprego e renda, principalmente ao produtor rural, impedindo, 
em muitos casos, uma intensificação do êxodo rural. 
A dieta oferecida às vacas leiteiras deve suprir a mantença, o crescimento, reprodução e 
produção que, por sua vez, variam conforme a idade e estágio de lactação que afeta a 
composição do leite, o consumo de alimentos e a mudança no peso vivo do animal 
(CARVALHO, 2006).  
Segundo Freixial & Alpendre (2013) a conservação de forragens visa através das distintas 
formas, conduzir a forragem o mais rapidamente possível a um estado tal, que: toda a 
atividade enzimática e, sobretudo a respiração seja inibida; seja impedido o 
desenvolvimento de numerosas bactérias e fungos, sempre presentes na forragem, e que 
de outra forma poderiam exercer uma ação desfavorável durante a conservação. Pretende-
se assim, conseguir um alimento de volume a baixo custo que possa contribuir para atenuar 
as necessidades de manutenção e produção dos diversos sistemas de produção animal 
com ruminantes. 
Forragens que são apresentadas de forma conservada são uma prática muito antiga devido 
a domesticação de herbívoros, em especial os ruminantes, ocorrendo em regiões de clima 
instável, com grandes períodos de frio intenso ou de secas prolongadas (ARCURI et al., 
2003). A fenação tem por objetivo a conservação do valor nutritivo através da sua rápida 
desidratação. A qualidade do produto está relacionada com a planta que será fenada, as 
condições climáticas no momento do corte e secagem, como também a forma de 
armazenamento do feno (REIS et al., 2001). 
Com isso o presente trabalho teve por objetivo a avaliação bromatológica de alimentos 
volumosos em diferentes municípios de produção de leite utilizados nas propriedades do 
oeste do Paraná.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O presente estudo foi realizado na Região Oeste do Estado do Paraná, nos municípios de 
Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Quatro Pontes e  Toledo. 
Primeiramente realizaram-se visitas às propriedades e aplicado um questionário guia 
semiestruturado, com o intuito de caracterizar as propriedades de leite dos quatro 
municípios sobre a produção leiteira do rebanho, manejo alimentar, manejo de ordenha, 
manejo reprodutivo, controle sanitário, abordando também questões referentes à 
comercialização do leite. Foram realizadas novas visitas nos meses de Janeiro e 
Fevereiro/2019, para realização das coletas dos volumosos ofertados aos animais nas 
propriedades para análises química-bromatológicas no laboratório de Nutrição Animal, 
pertencente à Universidade Estadual do Oeste do Paraná totalizando 83 volumosos nos 
quatro municípios.  
Após a coleta nas propriedades, os alimentos foram submetidos à secagem em estufa de 
circulação forçada de ar a 55ºC, por aproximadamente 72 horas sendo posteriormente 
moído em moinho, tipo Willey, com peneira de um mm de crivo. As análises foram 
realizadas de acordo com a metodologia da AOAC (1990) para os teores de matéria seca 
(MS) (método 934.01), cinzas (MM) (método 938.08), proteína bruta (PB); (método 981.10) 
e a determinação da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) 
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foram realizadas segundo metodologia de Van Soest (1991) com ácido sulfúrico, conforme 
descrito por Silva e Queiroz (2006).  
 
Resultados 
Na Tabela 1, pode-se observar 45 propriedades estudadas nos quatro municípios 
resultando em cinco tipos diferentes de volumosos ofertados aos animais dos rebanhos 
leiteiros. A Silagem de milho (Zea mays) da planta inteira foi o volumoso mais utilizado na 
alimentação dos animais na região estudada, mas não sendo a única opção, o pré-secado, 
o feno de Gigs, o feno de Tifton 85 (Cynodon spp.) e a silagem de Tifton também foram 
observadas.  
 
Tabela 1 – Média da composição bromatológica dos volumosos fornecidos aos bovinos 
leiteiros em propriedades da região oeste do Paraná 

Volumosos  

Fornecidos  
Frequência MS (%) MM (%) PB (%) FDN(%) FDA (%) 

Município de Marechal Cândido Rondon (N=15) 

Feno de Tifton 85  8 76,19 8,48 12,15 72,82 35,19 

Pré-Secado  1 33,77 9,86 7,15 71,03 35,25 

Silagem de Milho  13 31,64 5,85 6,87 50,18 26,00 

Município de Mercedes (N=8) 

Feno de Tifton 85  2 83,12 8,07 10,28 73,72 35,44 

Pré Secado  1 34,77 9,32 11,10 71,32 37,38 

Silagem de Milho  6 34,31 4,96 5,28 54,08 28,46 

Município de Quatro Pontes (N=8) 

Feno Giggs 3 80,61 9,06 11,13 72,52 34,23 

Feno Tifton 85  4 81,57 8,68 10,16 76,51 37,22 

Pré Secado  1 44,88 11,53 8,11 76,07 39,61 

Silagem de Milho  8 32,92 5,60 5,94 48,22 25,85 

Silagem de Tifton  2 37,89 10,67 8,09 75,14 40,45 

Município de Toledo (N=14) 

Feno Tifton 85  12 84,37 8,87 12,46 75,34 35,37 

Pré-Secado  7 42,24 9,56 12,02 71,02 35,91 

Silagem de Milho  14 33,43 5,28 6,86 46,90 23,84 
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Silagem de Tifton  1 37,27 12,11 9,60 69,72 32,18 

 
A silagem de milho, que é um dos principais alimentos optado pelos agricultores, possui 
características como: alta produção de matéria seca por área (12 a 14 ton/ha); alta 
digestibilidade da planta; o teor de matéria seca da planta, na época de corte, situa-se num 
intervalo ideal de 33% a 42%; conteúdo adequado de carboidratos solúveis em água e 
poder tampão baixo durante a época de corte; alto conteúdo de grãos (40-50%), 
contribuindo para uma silagem de alta digestibilidade (PEDROSO, 1998).  
No município de Marechal Cândido Rondon verificou-se teores de 31,64% MS para silagem 
de milho, este o menor teor, o maior foi para o município de Mercedes com 34,31%. Os 
teores foram semelhantes aos observados por Possenti et al. (2005) que obteve teores de 
34,6% para MS, sendo que estes valores estão de acordo com a recomendação de Nussio 
(2001), que deve ser de 30% a 35%. Para a produção do milho, segundo Reco et al. (2009), 
é necessário considerar a influência dos fatores ambientais e das práticas de manejo, que, 
juntamente com o genótipo, definem o padrão de desenvolvimento da cultura. Assim, o 
desenvolvimento do cultivar pode variar entre ambientes, e que requer avaliação sobre essa 
variabilidade regional sendo o clima, o solo, entre outros. 
Em relação aos valores de proteína bruta para a silagem de milho, o município de Marechal 
Cândido Rondon apresentou valores de 6,87% e o município de Mercedes com 5,28%, 
representando o maior e menor percentual, respectivamente, Mello et al. (2005) 
observaram teores de 5,26 a 5,88% para PB em seus estudos. 
Rossi et al. (2010), encontraram 43,38% para FDN da silagem de milho; já neste trabalho, 
o município de Mercedes apresentou 54,08% para FDN sendo este o maior valor, e o menor 
valor foi o município de Toledo com 46,90%. A participação do grão influencia no percentual 
de FDN, quanto maior a participação de grãos menor são os percentuais de FDN e vice 
versa, se o processo de ensilagem é feito mais cedo menor é o teor de FDN; e ocorre devido 
ao aumento ou diminuição nos teores de amido refletidos (SENGER et al 2005). 
Em relação aos outros volumosos usados na alimentação dos animais, o feno de grama 
Tifton 85, que se fez presente em todas as cidades, apresentou teores de 72,82% a 76,51% 
para FDN como valor mínimo e máximo, respectivamente. Avaliando teores de FDN do 
feno, Carvalho et al. (2006) encontrou valores de 72,79% mostrando que o município de 
Marechal Cândido Rondon apresenta valor semelhante. 
O pré-secado também se fez presente em todos os municípios, onde os valores de MS 
foram de 33,77% em Marechal Cândido Rondon sendo este o menor, e 44,88% no 
município de Quatro Pontes, sendo este o maior percentual. Pré-secado ou silagem pré-
secada, são alimentos volumosos, conservados com umidade entre 40% e 60% sob 
fermentação e crescimento bacteriano limitado. O fator de maior importância na 
conservação do pré-secado é a manutenção de baixa quantidade de oxigênio no interior 
dos fardos, rolos ou silos. Infiltração de ar no interior da silagem, resultado da vedação 
ineficiente, promoverá o crescimento de fungos e leveduras, levando ao aumento de 
temperatura e deterioração do alimento, o que é indesejável. Quando alimentos pré-
secados são fornecidos aos animais, geralmente há aumento no consumo de matéria seca 
(FILHO, 2013).  
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Considerações Finais 
 
Dentre todos os alimentos volumosos ofertados aos bovinos leiteiros, o que teve maior 
destaque foi a silagem de milho sendo observadas em 41 sistemas de produção de leite.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
luizamonara@hotmail.com; (45) 9 9827-7219  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
51573/2017 
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Resumo 
 
A presente pesquisa teve por objetivo verificar a presença de contaminantes nas águas 
utilizadas em tanques de depuração de Tilápia (Oreochromis niloticus) em frigoríficos de 
abate de Tilápia, e se isto poderia ser um fator influenciador na sua qualidade 
microbiológica, físico-química e de componentes. A região de desenvolvimento deste 
estudo foi a região Oeste do Estado do Paraná – Brasil, por ser considerada nacionalmente 
com uma região de grande produção de filés de Tilápia, sendo que nove frigoríficos foram 
avaliados. 
 
Apresentação 
 

O segmento da aquicultura no Brasil e no mundo, dentre os setores de produção 
animal, é o que apresentou maior crescimento nos últimos anos, segundo a Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2016). O documento intitulado Anuário 
Peixe BR da Piscicultura (PEIXEBR, 2018) aponta o Brasil como sendo o 4° maior produtor 
de Tilápia e dentre os estados brasileiros, o Paraná é o maior produtor. No estado do 
Paraná, as regiões Norte e Oeste são consideradas as maiores produtoras de Tilápia e o 
Oeste paranaense que abrange 48 municípios é considerado o maior polo de produção, o 
qual produziu em 2015 a importância de 69% do montante total do estado (BROL e 
MOLINARI, 2017). Diante disso, o controle de qualidade dos produtos oriundo de pescados 
têm sido um dos aspectos mais críticos para o desenvolvimento e sucesso do setor. O 
termo qualidade de pescados está associado à garantia de que eles não tenham entrado 
em contato com poluentes químicos, parasitas e/ou microrganismos patogênicos ao 
homem, ou ainda, não apresentem sabores ou odores indesejáveis (off-flavor). Uma forma 
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de eliminar alguns interferentes que prejudicam a qualidade de pescados é adotar a 
instalação de sistemas de depuração, muitas vezes denominados de purga. O sistema de 
depuração tem como objetivo a transferência dos pescados de um ambiente que possa 
conter interferentes indesejaveis, como águas poluídas, para um ambiente aquático 
controlado que favoreça a eliminação de contaminantes a níveis indetectáveis e favoráveis 
ao consumo humano sem requerer processamento e a limpeza dos aromas anormais 
decorrentes da absorção de certas substâncias presentes na água de cultivo de peixes 
(BURR et al., 2012). Diante do exposto e pelo fato da região oeste do Paraná ser grande 
produtora de Tilápia e possuir em sua extensão um número considerável de frigoríficos de 
processamento de filés de Tilápia, os quais são inspecionados pelos diferentes tipos de 
sistemas (SIM, SISBI e SIF), realizou-se uma pesquisa de campo e encontrou-se uma 
grande diversidade no que tange aos processos realizados nos frigoríficos, desde a etapa 
de depuração até o abate e processamento. Estas etapas, como já visto, são cruciais e 
podem influenciar diretamente nos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos do 
produto final, seja este, peixe fresco ou congelado. Assim, o objetivo desta pesquisa 
consistiu em verificar a presença de contaminantes nas águas utilizadas em tanques de 
depuração de Tilápia (Oreochromis niloticus) em frigoríficos de abate de Tilápia, localizados 
na região Oeste do Paraná e inspecionados por diferentes tipos de sistema (SIM, SISBI e 
SIF), quanto aos quesitos físico-químicos, microbiológicos e de componentes presentes na 
água depuração. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A área de desenvolvimento deste estudo compreende a região Oeste do Estado do Paraná 
- Brasil conforme mostrado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Identificação dos frigoríficos, sistema de inspeção e origem da água utilizada na 
depuração. 

Identificação do Frigorifico Sistema de Inspeção Origem da água 

1 SIMa Poço Artesiano* 
2 SIM Mina 
3 SISBIb Poço Artesiano* 
4 SIM Poço Artesiano* 
5 SIM Poço Artesiano* 
6 SIFc Poço Artesiano* 
7 SIM Mina 
8 SISBI Poço Artesiano* 
9 SIM Poço Artesiano* 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
a SIM (Sistema de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal); b SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal); c SIF (Sistema Federal de Inspeção de Produtos de Origem Animal); * mesma origem. 

 

Esta área foi selecionada por ser detentora de grande desenvolvimento no segmento de 
frigoríficos de pescado de Tilápia. Foram realizadas duas coletas de amostras de água em 
diferentes meses do ano (dezembro e março). As metodologias para amostragem, coleta, 
acondicionamento, transporte, análise microbiológica e físico-química das amostras de 
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águas foram realizadas conforme consta no manual Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater (APHA, 2012). As análises microbiológicas e físico-química foram 
realizadas nos laboratórios da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FUNDETEC) em Cascavel/PR, entidade parceira no desenvolvimento desta pesquisa. 
Foram realizadas contagens totais de microrganismos aeróbios mesófilos e psicrotróficos 
em placas, coliformes totais e termotolerantes, utilizou-se a metodologia do número mais 
provável (NMP) com série de três tubos distintas, a enumeração e isolamento de 
Staphylococcus aureus foi feita por plaqueamento em meio ágar Baird-Parker, e 
determinação de Salmonella sp. A análise dos parâmetros físico-químicos (pH, temperatura 
e oxigênio dissolvido) foi realizada in loco, utilizando o medidor Multiparâmetro da marca 
YSI – Professional Series. As demais análises físico-químicas seguiram as metodologias 
propostas em Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 
2005), sendo elas, demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio 
(DBO), sólidos totais dissolvidos e sólidos sedimentares. Para a determinação do cloro 
residual livre, alcalinidade e nitrogênio total, utilizou-se um colorímetro digital portátil 
empregando o método N,N-dietil-p-fenilendiamina (DPD) colorimétrico, método 
Titulométrico 2320B e método semi ou micro KJELDAHL, respectivamente. A concentração 
dos elementos químicos presentes nas águas foi determinada a partir da técnica analítica 
de fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF), utilizando o equipamento Bruker, 
Modelo: S2 PICOFOX do PEQ/UNIOESTE. 
 
Resultados 
 
Os resultados da ação estão apresentados nas Tabelas 2 a 4. Os resultados apresentaram 
algumas incoerências quanto aos valores indicados pela legislação nos quesitos 
microbiológicos em relação ao grupo coliformes totais e para o grupo coliformes 
termotolerantes. Já nos quesitos físico-químicos, houve incoerência no oxigênio dissolvido, 
em que algumas amostras apresentaram concentrações abaixo do recomendado para a 
manutenção de peixes. As análises de elementos químicos presentes na água de 
depuração apresentaram valores diferentes do limite permitido pela legislação para os 
elementos alumínio, ferro, níquel e para o chumbo. 
 
Considerações Finais 
 
Como conclusão destaca-se que, independentemente do sistema de inspeção no qual o 
frigorifico encontra-se registrado, existem semelhanças nos resultados das amostras e que 
os frigoríficos precisam de algumas correções para se enquadrarem nas legislações 
vigentes, e melhorem a qualidade do pescado durante as etapas de abate e 
processamento. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: mlfiorese@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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CR:39577/2013 
 
Tabela 2 - Parâmetros microbiológicos das amostras de água de entrada no tanque de 
depuração (ALD) primeira e segunda coleta. 
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Legislação
Ausência

 em 100mL

Ausência 

em 100mL
- - 500 500

ALD_1 23 <1,1 <10 Ausente 2,3X10² 9,0X10²

ALD_2 >23 <1,1 <10 Ausente 2,4x10
3 1,4x10²

ALD_3 >23 5,1 <10 Ausente 3,1x10
3

2,5x10
3

ALD_4 >23 <1,1 <10 Ausente <10 1,2x10²

ALD_5 <1,1 <1,1 <10 Ausente <10 <10

ALD_6 16 <1,1 <10 Ausente 1,4x10² 10

ALD_7 1,1 <1,1 <10 Ausente <10 <10

ALD_8 >23 5,1 <10 Ausente 80 60

ALD_9 <1,1 <1,1 <10 Ausente 5,7x10
4

3,2x10
5

ALD_1 <1,1 <1,1 <10 Ausente < 10 4

ALD_2 >23 >23 <10 Ausente 2,2x10
5 < 10

ALD_3 2,2 <1,1 <10 Ausente < 10 1

ALD_4 >23 >23 <10 Ausente < 10 9

ALD_5 <1,1 <1,1 <10 Ausente < 10 < 10

ALD_6 5,3 <1,1 <10 Ausente < 10 5

ALD_7 >23 >23 <10 Ausente < 10 4,0x10
3

ALD_8 <1,1 <1,1 <10 Ausente < 10 < 10

ALD_9 <1,1 <1,1 <10 Ausente 3,1x10
4

4,8x10
5

S. aureus 

(UFC mL-1)

Salmonella 

spp

Aeróbios e 

Mesófilos 

(UFC mL-1)

Bactérias 

Psicrotróficas 

(UFC mL-1)

1
o 

Coleta

2
o
 Coleta

Amostra

Coliformes 

Totais NMP 

100 mL-1

Coliformes

Termotolerantes

 NMP 100 mL-1
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Tabela 3 - Parâmetros Físico-Químicos das amostras de água de entrada no tanque de 
depuração (ALD) primeira e segunda coleta. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).* PORTARIA no 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. 

1
o 

Coleta 6,0-9,5

Legislação
* 0,2-2,0 1000

ALD_1 0,11 <0,1 <1 3,41 <1,0 <2,0 <2,0 22,4 7,3 6,6

ALD_2 0,23 <0,1 <1 2,61 <1,0 <2,0 <2,0 29,2 7,5 7

ALD_3 0,03 <0,1 <1 11,4 <1,0 <2,0 <2,0 20,6 8,1 7,5

ALD_4 0,26 <0,1 <1 16,6 <1,0 <2,0 <2,0 21 7,3 7,2

ALD_5 0,23 <0,1 <1 37,5 <1,0 <2,0 <2,0 22,1 7,5 8,2

ALD_6 0,29 <0,1 <1 20,4 <1,0 <2,0 <2,0 22,2 5,8 7

ALD_7 0,33 <0,1 <1 16,2 <1,0 <2,0 <2,0 22,4 6,8 7,8

ALD_8 0,41 <0,1 <1 3,61 <1,0 <2,0 <2,0 21,4 3,9 7

ALD_9 0,18 <0,1 <1 11,2 <0,3 <2,0 <2,0 21 8,5 6,8

ALD_1 0,12 <0,1 <1 15,1 <0,3 <2,0 < 2,0 25,4 3 6,3

ALD_2 0,24 <0,1 <1 7 <0,3 <2,0 < 2,0 24,8 6,2 6,2

ALD_3 0,08 <0,1 <1 16,1 <0,3 <2,0 < 2,0 25,6 4,5 6,8

ALD_4 0,07 <0,1 <1 11,6 <0,3 <2,0 < 2,0 23,5 3,4 6,8

ALD_5 0,12 <0,1 <1 8,24 <0,3 <2,0 < 2,0 24,8 8,1 7,3

ALD_6 < 0,05 <0,1 <1 15,7 <0,3 <2,0 < 2,0 23,7 2,5 6,6

ALD_7 < 0,05 <0,1 <1 15,4 <0,3 <2,0 <2,0 24,1 5,3 7,1

ALD_8 0,09 <0,1 <1 10,8 <0,3 <2,0 < 2,0 25 5,9 6,9

ALD_9 0,18 <0,1 <1 11,2 <0,3 <2,0 <2,0 22 8,5 6,8

pH

2
o 

Coleta

Nitrogênio

 (mg L-1 de 

N)

Alcalini-

dade

(mg L-1)

Sólidos 

Dissolvidos

 Totais

 (mg L-1)

Temper

atura

(oC)

Oxigênio 

Dissolvido

 (mg L-1)

Amostra

Cloro 

Residual

 Livre 

(mg L
-1

)

Sólidos 

Sedimen-

táveis

 (mg L
-1

)

Demanda 

Bioquímica

 de Oxigênio 

(mg L
-1

)

Demanda 

Química

 de 

Oxigênio

 (mg L
-1

)
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Tabela 4 - Concentração de elementos em águas de entrada do tanque de depuração 
(ADL) de nove frigoríficos. Os valores de desvio médio e desvio padrão (DP) foram 
baseados em triplicatas realizadas em análises de TXRF e ICP-OES. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2016). * Valores de concentração abaixo dos limites de detecção; Este elemento não foi detectado na 
amostra.  

Elemento ADL_1 ADL_2 ADL_3 ADL_4 ADL_5 ADL_6 ADL_7 ADL_8 ADL_9

Na 2,540 (0,2338) 2,410(0,5491) 2,6413 (0,6663) 2,281 (0,888) 2,348(0,149) 1,194 (0,046) 2,386 (1,204) 1,735 (0,392) 1,514 (0,021)

Mg <3,106 <3,084 - <2,338 - <6,676 <3,48 <2,424 <2,55

Al 1,407 (0,577) 4,345 (0,624) - <0,909 - 6,864 (1,248) <1,368 <0,934 <0,992

P 0,461(0,064) <0,231 <0,192 <0,176 <0,262 <0,448 0,384 (0,131) 0,227 (0,088) <0,189

S 0,285 (0,059) 0,228 (0,228) 0,181 (0,051) 0,465 (0,05) 35,712 (0,24) 0,27 (0,106) 0,736  (0,077) 0,166 (0,047) 0,143 (0,049)

Cl <0,071 0,099 (0,035) 0,756 (0,039) 0,077 (0,028) 0,366 (0,043) 0,34 (0,065) <0,088 <0,056 <0,062

K 1,171 (0,024) 0,727 (0,022) 0,683(0,052) 0,369 (0,295) 0,460 (0,194) 0,250 (0,205) 0,152 (0,097) 0,290 (0,163) 0,497 (0,003)

Ca 3,044 (0,027) 1,826 (0,023) 2,971 (0,025) 2,619 (0,022) 4,771 (0,035) 38,187 (0,093) 6,291 (0,043) 2,269 (0,021) 9,691 (0,042)

Sc <0,014 <0,015 <0,012 <0,011 <0,016 <0,027 <0,017 <0,012 <0,013

Ti 0,088 (0,006) 0,608 (0,011) 0,306 (0,007) 0,299 (0,007) 0,076 (0,006) 0,037 (0,009) 1,329 (0,016) 0,143 (0,006) 0,162 (0,006)

V <0,008 0,017 (0,005) 0,04  (0,004) 0,041 (0,004) 0,18 (0,006) <0,014 0,011 (0,005) 0,166 (0,005) 0,009 (0,003)

Cr <0,007 <0,007 0,009 (0,003) <0,005 0,017 (0,004) <0,011 0,011 (0,004) <0,005 <0,006

Mn 0,01 (0,003) <0,006 <0,005 <0,004 <0,006 <0,009 0,026 (0,003) <0,005 <0,005

Fe 0,073 (0,003) 2,121 (0,012) 0,231 (0,004) 0,326 (0,004) 0,092 (0,003) 0,108 (0,004) 1,56 (0,011) 0,112 (0,003) 0,136 (0,003)

Co <0,004 <0,005 <0,004 <0,003 <0,004 <0,006 <0,004 <0,003 <0,003

Ni <0,004 0,008 (0,002) 0,005 (0,002) 0,004(0,001) <0,004 - 0,112 (0,003) <0,003 0,005 (0,002)

Cu <0,003 0,104 (0,003) 0,018 (0,002) 0,015(0,002) 0,006 (0,002) <0,005 0,019 (0,002) 0,005 (0,002) 0,007 (0,002)

Zn 0,015 (0,002) 0,041 (0,002) 0,04(0,002) 0,012(0,001) 0,015  (0,002) 0,022 (0,002) 0,073 (0,003) 0,018 (0,002) 0,042 (0,002)

As <0,002 <0,002 <0,001 0,002 (0,001) 0,006 (0,001) <0,003 <0,002 <0,001 <0,001

Se <0,001 <0,001 <0,001 0,001 (0,001) <0,001 - <0,001 0,01 (0,001) <0,001

Br 0,017 (0,001) 0,007 (0,001) 0,003 (0,0001) 0,009 (0,001) 0,029 (0,001) 0,015 (0,001) 0,008 (0,001) <0,001 <0,001

Rb - - - - <0,001 - 0,001 (0,001) - <0,001

Sr 0,019 (0,001) 0,015 (0,001) 0,041 (0,001) 0,019 (0,001) 0,079 (0,001) 0,242 (0,003) 0,043 (0,001) 0,027 (0,001) 0,048 (0,001)

Nb <2,044 <2,093 <1,771 <1,619 <2,421 - <2,471 <1,666 <1,728

Ag 0,597 (0,051) - <0,058 - - - - - -

Cd <0,064 <0,064 <0,034 <0,05 <0,073 <0,122 <0,081 <0,051 <0,06

Sb <0,038 <0,039 0,1 (0,011) <0,03 <0,044 <0,074 <0,048 <0,031 <0,037

Ba <0,022 <0,024 <0,008 <0,019 0,028 (0,012) <0,041 <0,027 <0,019 <0,019

Pb 0,003 (0,001) <0,002 <0,002 <0,002 - - <0,002 <0,002 <0,002

Média ± Desvio Padrão da Concentração do Elemento (mg L
-1

) das Amostras



 

 

BENEFÍCIOS DO HATTA YOGA NA TERCEIRA IDADE  

 
Márcia Regina Simões227 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Roseli Odorizzi2 

 
Área Temática: (Saúde) 

Linha de Extensão: (Terceira Idade) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: UNATI; meditação; bem-estar 
 
 

. 
 
Resumo 
 
O envelhecimento é um fenômeno natural e fisiológico dos seres vivos, muitas vezes 
associado a pontos negativos, como degenerações, atrofias, limitações e dores. A ioga, 
muitas vezes, é usada como uma forma terapêutica que auxilia em recuperações e na 
manutenção da saúde e vem sendo uma boa ajuda para melhorar a qualidade de vida de 
idosos, minimizando os fatores negativos do envelhecimento. O objetivo deste estudo foi 
verificar se houve melhoras na qualidade de vida de idosos que participam do projeto de 
extensão: Hatta Yoga na Terceira Idade, vinculado ao programa da UNATI (Universidade 
da Terceira Idade) ,da Unioeste de Toledo. Hoje participam das aulas, 11 idosos com faixa 
etária de 55 a 77 anos. As aulas ocorrem uma vez por semana, em uma sala da Unioeste 
e tem duração de 1 hora. Os alunos levam cada um o seu tapete. A aula inicia com uma 
breve meditação, sonorização de mantras, depois uma soltura das articulações, 
pranayamanas (controle da respiração) e logo após são trabalhados os asanas (posturas 
do yoga). A aula é finalizada com um relaxamento. Para verificar os benefícios desta 
prática, foi realizado um questionário com sete perguntas. Neste questionário perguntou-se 
se haviam notado melhora em sua saúde após a prática, e todos responderam que sim.  As 
melhoras foram com relação a flexibilidade, mais consciência da respiração, melhora do 
equilíbrio, mais disposição e também uma maior qualidade do sono. Perguntou-se também 
como saiam da aula, e todos dizeram que saíram muito bem, bem mais relaxado e mais 
tranquilo. Este trabalho demostra como uma pequena alteração na rotina do Idoso pode 
proporcionar uma grande qualidade de vida. 
  

 
227 Doutora em Engenharia de Alimentos , curso Química Bacharelado, Centro de Engenharias e Ciências 
Exatas, campus Toledo. E-mail: marciarsimoes@yahoo.com.br 

2 Mestre em Serviço Social e Políticas Sociais, Especialista em Fundamentos da Prática do Assistente Social, 
Professora Assistente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo, 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas/Curso de Serviço Social, Autora e Coordenadora do Projeto de Inclusão 
Digital; autora e Coordenadora do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI na 

UNIOESTE/Campus de Toledo e Foz do Iguaçu. Fone: (45) 3379-7089. E-mail: odorizzi2@yahoo.com; 
unati@unioeste.br. 
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Apresentação 
 

O envelhecimento é um fenômeno natural e fisiológico dos seres vivos, muitas vezes 
associado a pontos negativos, como degenerações, atrofias, limitações e dores. A ioga, 
muitas vezes, é usada como uma forma terapêutica que auxilia em recuperações e na 
manutenção da saúde e vem sendo uma boa ajuda para melhorar a qualidade de vida de 
idosos, minimizando os fatores negativos do envelhecimento. Nas práticas de yoga utiliza-
se os pranayamas (técnicas respiratórias), os mantras (técnicas de vocalizações sonoras), 
os mudras (técnicas de postura de mãos e dedos), o yoganidra (técnica de descontração), 
o samyama (técnica de concentração) e o samadhi (técnica de meditação) (SOUZA; 
LISBOA, 2008). 
 

De acordo com Iyengar (2011), o corpo envelhece e, se não houver movimentação, 
não haverá adequada irrigação sanguínea nele. Os asanas (posturas) permitem melhor 
circulação sanguínea nas extremidades e nas regiões mais profundas do corpo, 
possibilitando que as células se mantenham saudáveis. A prática da ioga contribui na 
melhora do equilíbrio, da coordenação, dos níveis de força e da flexibilidade. Como 
consequência, a autonomia funcional, a autoconfiança e a prevenção contra quedas 
refletem positivamente no desempenho das atividades diárias e na qualidade de vida dos 
idosos (GONÇALVES, et al., 2010). 

 
Um dos cuidados centrais que devemos nutrir em relação a terceira idade, diz 

respeito à perda da densidade óssea que deixam os ossos mais fracos, aumentando os 
riscos de fraturas. Diferentemente da maioria das atividades físicas que trabalham com 
algum nível de impacto ou repetições, a prática de yoga se caracteriza predominantemente 
por estímulos suaves, contínuos e isométricos com permanência em determinadas 
posições. Juntamente com o fortalecimento estimula-se o equilíbrio e a consciência corporal 
que minimizam bastante o perigoso risco de quedas. (SHULTZ, 2019) 

Procedimentos Adotados 
 

As aulas de ioga ocorrem uma vez por semana, em uma sala de aula da Unioeste 
de Toledo. A instrutora é docente do Centro de Engenharias e Ciências Exatas  da 
Unioeste-Toledo,  tem 10 anos de vivência com yoga e é formada em Hatha yoga há 10 
anos. Cada sessão tem tempo de duração média de 1 hora. 

A aula se inicia com uma breve meditação, logo após uma soltura das articulações, 
mantras, pranayama e asanas, que são escolhidos de acordo com o objetivo da aula.  

Logo após, é realizado um relaxamento e se finaliza com uma breve meditação. 
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Este trabalho já é realizado a mais de 3 anos e faz parte do programa da UNATI da 
Unioeste deToledo. Neste ano, participam das aulas 11 idosos. Para Verificar os benefícios 
desta prática na vida dos idosos, foi realizado um questionário com sete perguntas que está 
apresentado no quadro 1. 
 

1) Quadro 1 - Questionário Utilizado para verificar os benefícios do Hatta Yoga na 
terceira com a turma da Unati de 2019 

 

Este Questionário tem o objetivo de avaliar os benefícios da prática do Hatha Yoga na 
terceira idade com os aluno da UNATI da Unioeste de Toledo-Pr. A sua participação é 
muito importante.  

 

1) Idade 
2) Há quanto tempo você pratica Hatha Yoga? 
3) Você notou melhoras em sua saúde após iniciar as aulas de Yoga? 
4) Percebeu melhora no equilíbrio? 
5) Percebeu melhora no sono? 
6) Como você se sente após a aula de Yoga? 
7) O que representa essa aula para você? 

 

 
Resultados 
 

Dos 11 participantes da aula de Yoga, 90% são mulheres com faixa etária de 55 a 
77 anos. A maioria pratica yoga entre 1 e 3 anos, duas praticam a menos de um ano e uma 
das praticantes que possui 77 anos já pratica a 17 anos. 

Todos disseram ter tido melhoras na sua saúde após a prática de yoga de forma 
regular, O quadro 2 cita as melhoras relatadas e os problemas de saúde que possuem. 
 
Quadro 2- Problemas de saúde e Melhoras relatadas dos idosos após a prática de Yoga 

Melhoras relatadas Problemas de saúde 

Equilíbrio- ajuda muito  Tem labirintite  

Fica mais disposta para fazer as atividades  

Faz toda a diferença na flexibilidade  tem problema de nervo ciático, coluna e 
cervical 

Respiração mais tranquila Inquieta 

Mais calma Agitada 

Mental, espiritual e emocional Depressão 

Dorme melhor Insônia 

 
Todos os idosos disseram ter uma melhora do sono e do equilíbrio. Entre as 

melhoras apontadas após a prática de yoga, podemos citar:   mais disposição para realizar 
as atividades, maior flexibilidade, além de se sentirem mais calmos e com respiração mais 
tranquila. 
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Uma das idosas com 77 anos de idade e que já pratica Yoga a 17 anos, diz que tem 
problema de nervo ciático, coluna e cervical, ela relata que as práticas de yoga e a melhora 
da flexibilidade fazem toda a diferença na qualidade de vida dela.  

Os idosos responderam que a aula de yoga, representa para eles, um momento onde 
ocorre um encontro consigo mesmos, que a aula representa uma qualidade de vida 
fantástica, que é tudo de bom e que sentem um bem-estar inexplicável, saem mais 
relaxados e mais tranquilos 
 Podemos concluir que a prática de yoga em idosos promove um bem-estar, traz 
qualidade de vida, melhora a flexibilidade, o equilíbrio, traz tranquilidade e também pode 
ajudar a evitar quedas. 
 
 
Considerações Finais 
 
Pode-se perceber que a prática de yoga em idosos proporciona uma melhor qualidade de 
vida, promove uma paz Interior, maior equilíbrio, flexibilidade e disposição para realizar as 
tarefas diárias, além de ser uma grande oportunidade de autoconhecimento. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
marciarsimoes@yahoo.com.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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BENEFÍCIOS DO MÉTODO PILATES SOLO NO TRATAMENTO DE HERNIAS DISCAIS 
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Participantes: Juliana Cristina Frare229, Nádia Caroline Schons230, Caren Tais Bulow231, 
Carolina Tsen5, Bruna Badotti Maciel6. 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Promoção de Saúde e Qualidade de Vida 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: pilates; hernia; fisioterapia. 
 
Resumo 
 
O método Pilares é um recurso que alonga e fortalece a musculatura corporal como um 
todo. O programa tem como objetivo a melhora dos quadros álgicos e correção postural, 
aumentando a flexibilidade, proporcionando alinhamento biomecânico e melhora no 
tratamento de hérnias discais. O programa é realizado na UNIOESTE, campus Cascavel. 
Participam homens e mulheres. Após o período de inscrição realizamos as avaliações 
físicas dando início à terapêutica.  
 
Apresentação 
 

Dentre as patologias mais acometidas da coluna vertebral destaca-se a hérnia discal. 
A hérnia de disco é um processo em que ocorre a ruptura do anel fibroso, com subsequente 
deslocamento da massa central do disco nos espaços intervertebrais. Esse processo ocorre 
com maior frequência em pacientes entre 30 e 50 anos, embora também possa ser 
encontrado em adolescentes e pessoas idosas e muito raramente em crianças (NEGRELLI, 
2001). 

Dentre as causas de formação de hérnias discais, pode-se ressaltar o esforço 
intenso em flexão de tronco, obesidade, traumatismo, alterações degenerativas, má 
formação congênita e sedentarismo, podendo acarretar pequenas deformidades ou até a 
ruptura total do anel. Devido aos sérios riscos desta patologia, a estabilização da coluna 
vertebral é um potente auxiliar na prevenção e alívio de dor para esses pacientes. 

 
228 Docente, Mestre, Farmácia, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas – CCMF, Cascavel. E-mail: 
sheila.meza@unioeste.com.   
229 Docente, Doutora, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Cascavel. E-mail: 
jcfrare@yahoo.com.br . 
230 Acadêmica de Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS - Cascavel. E-mail: 
nadiaschons@hotmail.com.  
231 Acadêmica Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Cascavel. E-mail: 

karen_bulow@hotmail.com. 
5Acadêmica Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Cascavel. E-mail: 

ctseen7@gmail.com . 
6Acadêmica Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Cascavel. E-mail: 
brunabadotti@hotmail.com . 
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Nos últimos anos, tem-se priorizado técnicas conservadoras de tratamento desta 
patologia. Nesse sentido, o Método Pilates tem sido apontado como boa alternativa para 
prevenção e tratamento de hérnias discais. (DILLMAN, 2004). 

O método Pilates, criado por Joseph Pilates (1920), que foi um autodidata que se 
dedicou ao estudo da anatomia e fisiologia durante a 1ª Guerra Mundial, abordando 
conceitos de ginástica, yoga, artes marciais e dança. O método trabalha todo o corpo, 
principalmente o grupo muscular definido como Power House (Casa de Força), composto 
pela musculatura abdominal, transverso do abdômen, assoalho pélvico e paravertebrais. 
(KOLYNIAK IEG, CAVALCANTI SMB, AOKI MS, 2004). 

Pilates descreveu Contrology como um sistema que "desenvolve o corpo 
uniformemente, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, revigora a mente e 
eleva o espírito" (Pilates e Miller, 1998). A Contrologia prepara-nos para dar flexibilidade, graça 

natural, habilidades e força muscular, que serão refletidas no desenvolvimento uniforme de 
todo o corpo ao adquirirmos uma boa forma física. (PILATES JH, MILLER JW, 2009). O 
método como uma forma específica de exercício de reabilitação, pode ser uma ferramenta 
útil para ajudar as pessoas a melhorar a função física em diferentes estágios da vida e 
diferentes condições físicas. 

Uma das modalidades do Pilates é o exercício solo, no qual é realizado sem a ajuda 
de molas, cama e outros recursos que auxiliam no movimento, e sim, com a ajuda de 
elásticos e bolas. Esta modalidade depende única e exclusivamente da força muscular do 
corpo, principalmente do abdômen e coluna lombar, juntamente contra a ação da gravidade, 
que trabalham juntos para manter o peso corporal.  

Os exercícios de baixo impacto e de poucas repetições proporcionam resultados 
tanto mais eficazes, como também com menor desgaste articular e muscular, sendo 
benéfico para indivíduos ativos como também para sedentários. A prática dessa atividade, 
quando de modo correto, pode ser realizada por indivíduos de todas as faixas etárias. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
A atividade foi realizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – 
campus Cascavel, com a participação de acadêmicos do curso de Fisioterapia, 
colaboradores do programa, sob supervisão da Profª Dr. Juliana Cristina Frare, 
especializada no método Pilates, e pela coordenadora do Programa Re-Vivendo a Saúde: 
os benefícios da naturopatia Profª Ms. Sheila Karina Lüders Meza. 

Podem participar tanto homens como mulheres, podendo ser internos e externos  da 
Universidade, estes, na faixa etária de 20 a 70 anos de idade, sem graves intercorrências 
de saúde. As aulas são ministradas em uma sala de aula própria para as práticas, onde os 
alunos são orientados a vestir traje confortável (esportivo) para a realização das atividades, 
permitindo maior aproveitamento das mesmas com maior conforto e que não limite o 
movimento.  

As aulas são ministradas duas vezes na semana, sendo uma turma avançada e outra 
para os iniciantes. Cada turma possui 10 participantes, totalizando 20 participantes ao todo, 
sendo aproximadamente uma hora de aula cada turma. 
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Cada prática é realizada com exercícios e aferições de pressão arterial (PA), que 
são realizadas antes do inicio dos exercícios e ao final, que tem como objetivo mensurar as 
alterações de cada um a fim de evitar intercorrências indesejadas. São realizados em média 
7 exercícios, ambos com 10 repetições cada, podendo aumentar conforme a evolução da 
turma. 

Na especificidade de cada turma são realizados exercícios conforme a característica 
da mesma, com sequência de treinos modificada a cada duas semanas, conforme a 
evolução dos participantes. 

Foi determinado um dia para a realização das inscrições, onde as mesmas eram 
preenchidas conforme a ordem de chegada bem como as limitações dos inscritos. Um dos 
critérios de inscrição foi à realização de doações de fraldas, lenço umedecido e 
achocolatado para serem doados à entidades.  

Após as inscrições, foi aplicado um questionário com perguntas em relação à saúde 
do participante, e uma avaliação postural, onde visou à comparação dos diâmetros dos 
membros, bilateralmente, fazendo uma análise comparativa de como o paciente chegou, 
também incluso nesta avaliação parâmetros de angulações articulares, se o participante 
apresenta compensações, biomecânica, circunferências, e o teste de flexibilidade, onde foi 
solicitado ao indivíduo realizar uma flexão anterior do tronco visando encostar a palma das 
mãos ou a ponta dos dedos da mão no chão – teste em que todos os pacientes encontraram 
limitações para realizar. 

 
Resultados 
 

Cumpriu-se um período de inscrição, no qual foi procurado tanto pela comunidade 
interna quanto externa da Universidade. Essas inscrições foram validadas para o sexo 
feminino e masculino, porém, a turma é composta por mulheres, tendo participação de 
apenas um homem em sua totalidade. 

Após a realização do questionário, foi observado o conhecimento sobre o método 
pilates por estes indivíduos, e oferecendo-lhes as informações necessárias para a prática 
correta de tal. 

Solicitou-se que os mesmos respondessem ao questionário, a fim de coletar maiores 
informações de cada participante. Logo após, realizaram-se as avaliações posturais e de 
flexibilidade. 

A maior dificuldade ressaltada foi em relação ao teste de flexibilidade, onde o 
participante flexiona o tronco para frente, a fim de encostar a mão, ou os dedos no chão. 
Onde se relatou maior limitação dos participantes, bem como dores difusas quando testado 
amplitude de movimento. 

Dentre os objetivos, observou-se boa aceitação dos pacientes quanto ao método em 
sí, bem como controle respiratório, controle muscular, benefícios metabólicos, fluidez 
durante a técnica, melhora na qualidade do sono, concentração e boa adaptação quanto à 
terapêutica. 

 
 

Considerações Finais 
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Com base nos estudos atuais, comprova-se a importância do tratamento de 
disfunções musculoesqueléticas, nas quais na maioria oriundas do mau posicionamento e 
realização durante as atividades de vida diária, os quais acarreta disfunções, as quais 
tornam o corpo incapacitado de realizar funções básicas do dia-a-dia. A partir de então, o 
Método Pilates vem tomando visibilidade no tratamento de diversas patologias, vendo que 
trabalha com o corpo como uma só unidade, integrando os sistemas entre si. 
 
Forma(s) de contato com a ação 

Profª Ms. Sheila Karina Lüders Meza – Tel. (45) 3220-3173 E-mail: 
sheila.meza@unioeste.br 

Programa Re-Vivendo à Saúde – Os benefícios da naturopatia E-mail: 
cascavel.revivendo@unioeste.br 

Telefone: (45) 3220-3173 

Endereço eletrônico: http://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/re-vivendo-a-
saude/o-programa/apresentacao 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
44967/2015 – Importância do método pilates na reeducação postural e qualidade de vida 
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BIOLOGIA DO BICHO-DA-SEDA: TECNOLOGIA E ATIVIDADES LÚDICAS COMO 
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Participantes: Bernardo de Lima233, Caroline De Toni Boaro234, Rose Meire Costa235,  
Lucineia de Fátima Chasko Ribeiro236, Celeste da Rocha Paiva237 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 
Modalidade: Comunicação oral 

Palavras-chave: ambiente virtual; bicho-da-seda; atividades lúdicas. 
 
Resumo 
 
O projeto Biologia do Bicho-da-Seda, desde seu início (2008), vem apresentando uma série 
de resultados educacionais bastante significativos publicados em resumos, artigos e 
apresentados em vários eventos. Fato que suscitou o interesse em ampliar sua atuação 
através da criação e desenvolvimento do “Website do Bicho-da-Seda”, de forma a 
disponibilizar informações técnicas, e científicas deste importante inseto que se destaca 
tanto na área sericícola como na área do ensino de ciências e biologia. 
 
Apresentação 
 

O ensino das ciências no Brasil, tradicionalmente teórico, vem mudando 
gradativamente ao longo dos anos com a inserção de experimentos, demonstrações, 
atividades lúdicas, intertextualidade e tecnologia. Essas mudanças foram motivadas por 
frustrações desanimadoras dos educadores somadas às dificuldades, que desenharam um 
quadro preocupante e desafiador. Nesse sentido, desde 2008, o projeto de extensão 
“Biologia do Bicho-da-Seda” desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná -
UNIOESTE, Campus Cascavel, vem criando alternativas e ferramentas que auxiliam nos 
processos de ensino e aprendizagem através de modelos didáticos e atividades lúdicas 
como recursos educacionais e que proporcionam, até hoje, boa compreensão do conteúdo 
proposto em sala de aula. 

Estima-se que existam cerca de dois milhões e meio de espécies de insetos na Terra 
e o grande sucesso evolucionário deste maior grupo de organismo relaciona-se a uma série 
de adaptações morfológicas e funcionais de seus órgãos e sistemas; além da metamorfose 
completa de suas ordens superiores (Buzzi, 2002), como ocorre com o lepidóptero Bombyx 

 
232 Doutora, Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel. E-mail: edneiabt@gmail.com.  
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234 Graduanda, Ciências Biológicas - Bacharelado, CCBS, Cascavel. E-mail: carolinadtb@gmail.com 
235 Doutora, Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel. E-mail: rosecb@gmail.com. 
236 Doutora, Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel. E-mail: lucineiacr@gmail.com. 
237 Mestre, Ciências, CCBS, Cascavel. E-mail: celeste.paiva@unioeste.br. 
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mori, conhecido como bicho-da-seda, produtor do casulo de seda de grande importância 
na empresa sericícola.  

Apesar da importância dos insetos seu estudo, vem sendo apresentado em muitas 
escolas de forma teórica, com conteúdos descontextualizados, longe de temáticas atuais e 
estagnados (SANTOS, 2010), cuja metodologia não se apresenta adequada aos processos 
cognitivos de construção de um conhecimento significativo.  

Nesse sentido, para a construção de conceitos concretos sobre os insetos tornou-
se necessário o estabelecimento de estratégias de ensino que possibilitem a compreensão 
do objeto de estudo e, em especial, que atue como força motivadora ao aprendizado do 
aluno. Segundo Soares (2010), o uso de metodologias alternativas no ensino promove a 
integração entre conteúdo e atividades práticas, o aluno torna-se sujeito ativo no processo 
de ensino e o estímulo ao trabalho em equipe e a criatividade motivam ao aprendizado. Em 
ciências, os modelos didáticos apresentam uma ideia simplificada do objeto de estudo, e 
têm sido apontados como uma ferramenta importante na compreensão de conteúdos 
complexos e abstratos, visando favorecer o processo de aprendizagem significativa (SILVA, 
2009). 

Ao escolher modelos como aporte pedagógico o professor, tem a possibilidade de 
trabalhar a interatividade e raciocínio dos estudantes exercitando a mente com uma forma 
lúdica de assimilar novos conhecimentos. Dessa forma, os modelos são necessários para 
facilitar a compreensão dos alunos, conforme descrito no PCN (BRASIL, 2002) “favorecem 
o desenvolvimento espontâneo criativo dos alunos e permitem ao professor ampliar seu 
conhecimento de técnica ativas de ensino”. 

Porém, como os recursos e modelos lúdicos nem sempre estão disponíveis para uso 
em sala de aula, o ambiente virtual vem oportunizar o acesso ao conteúdo criado e utilizado 
até então, auxiliando alunos e professores dos ensinos fundamental, médio e superior, bem 
como profissionais da área sericícola e demais interessados, bastando, apenas, o acesso 
à internet. Dessa forma, após visualização do sucesso de outras ações extensionistas na 
UNIOESTE, o projeto “Biologia do Bicho-da-Seda” propôs uma nova atividade a fim de 
proporcionar mais formas de aprendizagem: o ambiente virtual. 

O ambiente virtual possibilita a democratização da informação, ampliando as 
oportunidades educacionais, facilitando o acesso ao conhecimento cientificamente 
pautado, de forma a auxiliar na qualificação do público-alvo. Segundo Buchanan et al. 
(2005), a apresentação de conteúdo de forma mais apropriada e dinâmica, através de 
métodos interacionistas de ensino permite que ele possa ser entendido ao invés de 
memorizado. Dessa forma, o uso do ambiente virtual na universidade (e fora dela, também) 
vem se mostrando eficaz, uma vez que estimula o conhecimento por meio de uma forma 
interativa de estudo. Por isso, essa ação extensionista enseja condições para uma 
aprendizagem significativa que capacite os usuários a processos cognitivos superiores em 
lugar de simples aprendizagem mecânica, como citado por Ausubel (1978). 

Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento e, nesse contexto, a 
abordagem tecnológica através da criação do website vem se constituir em um instrumento 
didático lúdico por usar tecnologias de informação e comunicação (TIC) na construção de 
um método diferenciado de aprendizagem, que, por seu fácil acesso e entendimento, 
incentiva os estudantes a buscarem o conhecimento até mesmo em seus horários de lazer. 
De acordo com Rosa (2000), o áudio e o visual podem desempenhar papel de motivação, 
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demonstração, organizador prévio, instrumento para a diferenciação progressiva, 
instrumento para reconciliação integrativa e instrumento de apoio à exposição do professor, 
o que reforça a importância da atividade na comunidade. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Nos últimos anos, o projeto vem apresentando uma série de resultados educacionais 
significativos em resumos e artigos, além de ser apresentado em vários eventos científicos. 
Além disso, sua importância ainda se reforça por ser fruto de atividades de pesquisa 
realizadas pelo grupo de pesquisa “Morfofisiologia e Ultraestrutura animal”, que já orientou 
inúmeros alunos de iniciação científica, mestrado, bem como doutorado, gerando 
conhecimento científico que permite a solidificação do tripé ensino-pesquisa-extensão que 
rege a universidade, como realidade indissociável. Na organização das atividades do 
projeto, fez-se necessário dividir as atividades entre dois grupos para que nenhuma das 
ações fosse prejudicada. 

Como ocorre desde 2008, alunos e professores dos ensinos fundamental e médio 
vem sendo atendidos tanto na UNIOESTE quanto nas próprias escolas (Rede Alfa de 
Ensino, Centro Estadual de Educação Profissional – CEEP, Instituto Federal do Paraná – 
IFPR). Os atendimentos são sempre realizados com auxílio dos discentes e professores 
integrantes do projeto. Em alguns casos, o material confeccionado pelos extensionistas do 
projeto é emprestado para que as escolas promovam suas atividades lúdicas. Em vistas de 
melhorar a qualidade do material, durante o último ano foram renovados os materiais 
didáticos que expõem de maneira lúdica o ciclo de vida e a metamorfose do bicho-da-seda, 
além das amostras de borboletas e mariposas (Figura 01) que mostram as diferenças 
anatômicas das mesmas. Os exemplares didáticos que se encontravam desgastados e 
danificados pelo manuseio durante as exposições foram recuperados e ou substituídos. 
Essas ferramentas educativas necessitavam de renovação para que pudessem ser 
expostas com maior qualidade de aprendizagem pelo público-alvo, representando todo o 
desenvolvimento do inseto. Além dos modelos didáticos, compreendem as ações apostilas 
educativas, exemplares da história em quadrinhos “A vida do bicho-da-seda”, CD-rooms e 
kits didáticos contendo fios e tecidos de seda para amostra dos produtos industrializados, 
aumentando, assim, a gama de informações prestadas a quem se interessa pelo estudo da 
biologia do bicho-da-seda. 
 Alinhada às atividades lúdicas junto às escolas, desde 2014 vem sendo desenvolvido 
a ação para criação do website “Biologia do Bicho-da-Seda”. Até 2017, o projeto fora 
inserido dentro uma plataforma digital que atendia às necessidades dos extensionistas, já 
treinados e orientados para o lançamento. Entretanto, em 2018, a UNIOESTE não 
conseguia mais realizar a atualização da plataforma e foi necessária a migração para uma 
plataforma digital própria da universidade, com endereço junto ao site oficial da instituição. 
Diante de tamanha mudança, fez-se necessário iniciar todo o processo de construção da 
plataforma, o que demandou reformular toda a logística para que se pudesse lançar à 
comunidade do website “Biologia do Bicho-da-Seda”. Durante o último ano, criou-se a logo 
do projeto para que o site pudesse ser adequadamente identificado (Figura 02), renovaram-
se as imagens que já compunham o banco digital anteriormente respeitando as fases do 
ciclo de vida, discutiu-se o formato de apresentação do site (Figura 03), e a inserção dos 
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materiais construídos (textos informativos, imagens e  vídeos do bicho-da-seda) ao longo 
da realização do projeto.  
 
Resultados 
 
 Ao mesmo tempo que o website do Bicho-da-Seda vem passando por reformulação, 
o projeto vem atendendo as escolas de ensino fundamental e médio, expondo todo o 
material produzido. Com a reformulação do website durante o último ano, temos boas 
expectativas quanto a uma recepção positiva do público-alvo, pois o website irá 
proporcionar de forma facilitadora o estudo do bicho-da-seda de maneira efetiva, através 
do lúdico e do tecnológico. Assim, espera-se que as escolas continuem procurando a 
universidade através do projeto, reforçando a importância do elo entre comunidade e 
instituição; que as visitas ao website, após o lançamento à comunidade, tragam, através 
dos feedbacks, contribuições para melhorias e criação de novos conteúdos, reafirmando a 
importância do projeto na comunidade; e, por fim, que o tripé ensino-pesquisa-extensão 
continue perfazendo as ações do projeto, reforçando, assim, a importância da universidade 
pública, gratuita, universal e de qualidade para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 01 – Modelos didáticos renovados ao longo do último ano – Fonte: banco de imagens do projeto 
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Figura 02 – Logo do Projeto Biologia do Bicho-da-Seda construído para o website – Fonte: banco de 

imagens do projeto 

 

 
Figura 03 – Atual versão do layout do website na nova plataforma após discussões ao longo do último ano 

– Fonte: banco de imagens do projeto 

 
Considerações Finais 
 
As ações do projeto “Biologia do Bicho-da-Seda” apresentam grande importância, pois o 
torna uma “vitrine” online para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, visto que o 
sítio é disponibilizado na Rede Mundial de Computadores, de forma ilimitada, sendo 
acessado em qualquer lugar do mundo, tornando a Universidade e suas ações de extensão 
amplamente conhecidas. Além disso, suas ações presenciais, através da atuação direta 
junto à comunidade, com os modelos didáticos, permitem que a universidade esteja inserida 
na realidade de cada instituição que procura o projeto para novos métodos de ensino e 
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aprendizagem em ciências e biologia. Em ambas as situações, o projeto permite que o tripé 
ensino-pesquisa-extensão esteja consolidado nas suas ações, corroborando a importância 
da UNIOESTE junto à comunidade. 
 
Forma(s) de contato com a ação: 
 
Edneia Fátima Brambila Torquato – Coordenadora do Projeto 
Email: edneiabt@gmail.com 
Fone: (45) 3220-7405 / (45) 99927-8983 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR):  
 
23931/2008 
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BIOLOGIA EM FOCO: CICLO DE CURSOS E PALESTRAS 

 
Neucir Szinwelski238 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Hector Lemainski239, Victor Mateus Prasniewski3, Maria Vitória Alves 
Borille4, Leanna Camila Macarini5, Luana Stefany Nascimento Vendruscolo6,  

Sara Guilhermina Schmidt Egli7   

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Educação profissional) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Conhecimento Biológico; Formação Profissional; Educação Científica. 
 
Resumo 
 

O projeto “Biologia Em Foco: Ciclo de Cursos e Palestras” possuiu como objetivo 
fomentar a capacitação extracurricular da comunidade acadêmica por meio da realização 
de cursos e palestras que ocorreram dentro e fora da universidade, assim como levantar, 
compreender e discutir as demandas referentes à realização de novas atividades para 
atender a comunidade.  
 
Apresentação 
 
 Sempre visando melhorar a capacitação da comunidade acadêmica para atuar no 
meio profissional, na sociedade e adquirir novos conhecimentos (Keser et al., 2011), o 
Projeto de Extensão “Biologia em foco: Ciclo de Cursos e Palestras” atuou de maneira a 
proporcionar os meios para que essa melhoria na capacitação pudesse ser alcançada. 
 Como primeiro objetivo, realizamos a divulgação do projeto nas redes sociais, com 
cartazes na universidade, entrevistas fornecidas e conversas nos corredores, para que a 
informação dos cursos e palestras que viessem a ser realizados atingisse sempre o maior 
número de interessados. 

 
238 Doutor em Entomologia, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus de 

Cascavel. E-mail: neucir.szinwelski@unioeste.br.  
239 Graduando em Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 
campus de Cascavel. E-mail: h.lemainski@gmail.com. 
3 Graduado em Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus 
de Cascavel. E-mail: victor.mateus.pras@gmail.com. 
4 Graduanda em Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus 
de Cascavel. E-mail: vihborille@gmail.com 
5 Graduanda em Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus 
de Cascavel. E-mail: leannamacarini@gmail.com 
6 Graduanda em Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus 

de Cascavel. E-mail: luanavendruscolo19@gmail.com 
7 Graduanda em Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus 

de Cascavel. E-mail: saragsegli@hotmail.com 
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 Nosso segundo objetivo foi o de levantar as demandas da comunidade acadêmica 
para a realização de cursos e palestras futuros. Realizamos isso com a elaboração de um 
questionário, divulgado nas redes sociais, onde os acadêmicos puderam dissertar sobre 
sua satisfação com as atividades já existentes assim como apresentar suas demandas para 
o futuro. As demandas então foram discutidas com o coordenador do Projeto para a 
elaboração de um calendário contendo as atividades a serem executadas, cumprindo assim 
o terceiro e quarto objetivo. 
 Dentre os projetos realizados no cronograma estão cursos da ferramenta digital 
Mendeley, a qual auxilia os acadêmicos no momento de inserirem as referências em seus 
projetos e relatórios, palestras abrangendo a atuação do Biólogo fora das universidades, 
cursos para a capacitação da realização de projetos de ecologia acontecendo dentro do 
Parque Nacional do Iguaçu (PNI), contemplando módulos com diversos professores e 
palestras sobre o próprio parque, discutindo a importância da conservação e manutenção 
das reservas naturais, um curso de zoologia abrangendo a Ordem Orthoptera, ministrado 
pelo curador do museu nacional Pedro Dias, um ciclo de palestras com os professores da 
própria universidade conversando e orientando os alunos sobre as adversidades da carreira 
científica, entre outras atividades. 
 Todos os cursos foram divulgados dentro e fora da universidade, com a confecção 
de cartazes e banners, com inscrições e certificações realizadas pelo sistema online 
Unioeste Eventos (SGEv)., cumprindo assim o quinto objetivo. 
 
Procedimentos Adotados 
 
 Quanto à metodologia utilizada, o conhecimento foi ofertado na forma de cursos e 
palestras que buscavam atender a demanda da comunidade acadêmica referente à 
melhoria da capacitação profissional dos estudantes. 
 As demandas foram levantadas por meio de questionários e pesquisas no campus, 
e seu resultado foi discutido com o coordenador e participantes do Projeto para avaliar a 
viabilidade de realização das atividades. Foram também aproveitadas as visitas de 
profissionais exteriores à Unioeste para a divulgação do conhecimento científico utilizando-
se de cursos e palestras que ocorreram na universidade. 
 Quando viáveis, as propostas foram postas em execução e as atividades foram 
realizadas, dentro ou fora do campus, dependendo de sua finalidade, e certificadas pelo 
sistema online Unioeste Eventos (SGEv). 
 
Resultados 
 
 Como resultado do projeto, a elaboração do calendário resultou na realização das 
seguintes atividades ofertadas à comunidade: 
 

a) Mendeley desktop: gerenciador de bibliografias (foco PIBIC e ABNT) 
Ministrado por: Neucir Szinwelski 
Número de participantes: 26 
Data da realização: 13/11/2018 
Carga horária: 8h 
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b) Referências bibliográficas com o Mendeley: módulos web e desktop 

Ministrado por: Neucir Szinwelski e Fernando de Farias Martins 
Número de participantes: 19 
Data da realização: 16/03/2019 
Carga horária: 8h 

 
c) Referências bibliográficas com o Mendeley: módulos web e desktop 

Ministrado por: Victor Mateus Prasniewski 
Número de participantes: 8 
Data da realização: 23/03/2019 
Carga horária: 8h 

 
 

d) A ordem Orthoptera: uma introdução ao estudo dos grilos, gafanhotos, 
esperanças e paquinhas 
Ministrado por: Pedro Guilherme Barrios de Souza Dias 
Número de participantes: 23 
Data da realização: 11/03/2019 – 12/03/2019 
Carga horária: 8h 

 
e) II Curso de Ecologia InCampo 

Ministrado por: Neucir Szinwelski e Luis Felipe Andrietti 
Número de participantes: 12 
Data da realização: 29/09 – 18/11/2018 
Carga horária: 100h 

 
f) III Curso de Ecologia InCampo 

Ministrado por: Neucir Szinwelski, Carlos Rodrigo Brocardo, Luís Felipe 
Andrietti, Glaucia Soares Tolentino, Gabriel Lobregat de Oliveira 
Número de participantes: 13 
Data da realização: 15/04 – 20/04/2019 
Carga horária: 140h 
 

g) Empreendedorismo para Biólogos 
Ministrado por: Ladislao Wychoski Benfatti 
Número de participantes: 50 
Data da realização: 19/02/2019 
Carga horária: 2h 
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h) I. Como chegamos onde estamos? 
Ministrado por: Neucir Szinwelski 
Número de participantes: 28 
Data da realização: 08/05/2019 
Carga horária: 2h 
 

i) II. Como chegamos onde estamos? 
Ministrado por: Jaqueline Malagutti Corsato 
Número de participantes: 28 
Data da realização: 23/05/2019 
Carga horária: 2h 

 
 Além das atividades já encerradas, possuímos algumas outras ainda programadas 
para ocorrer: 
 

a) III. Como chegamos onde estamos? 
Ministrado por: Eliseu Vieira Dias 
Número de participantes: - 
Data da realização: 06/06/2019 
Carga horária: 2h 
 

b) IV. Curso de Ecologia InCampo 
Ministrado por: - 
Data da realização: 11 – 16/11/2019 
Número de participantes: - 
Carga horária: 140h 

 
Tabela 1 – Resumo das atividades realizadas até o momento: 

Atividades realizadas Número de Beneficiados Carga horária total 

9 207 278h 

   

 
Considerações Finais 
 
 Antes mesmo de encerrar o projeto contou com mais de cem beneficiados e 278 
horas de atividades totais, contando com participação da comunidade da Unioeste bem 
como de outras instituições. Conforme o propósito do projeto de atuar na melhora da 
capacitação profissional dos acadêmicos, contamos com atividades abrangendo várias 
áreas, que satisfatoriamente atingiram o objetivo, conforme a opinião dos beneficiados. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 

a) Email: h.lemainski@gmail.com e neucir.szinwelski@unioeste.br;  
b) Redes sociais: 

a. Facebook: https://www.facebook.com/LabOrth 
b. Instagram: https://www.instagram.com/laborth.unioeste/ 
c. Site: https://orthoptera.wixsite.com/unioeste  

c) Telefone e Whatsapp: (45) 99839-8738 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
52160/2017 
 
Referências 
 
KESER, F.; AKAR, H.; YILDIRIM, A. The role of extracurricular activities in active citizenship 
education. Journal of Curriculum Studies, v. 43, n.6, p. 809–837, 2011. 
 
 
 

  



 

 

CAPACITAÇÕES AOS GESTORES MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AO TRANSPORTE DE 

PRODUTOS PERIGOSOS DO KM 493 A 730 DA BR 277 (GUARANIAÇU Á FOZ DO 

IGUAÇU) 

Irene Carniatto240 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Juliana Bento de Oliveira241 

Patrick Luiz Bola Gonsales 242 
Luis Fernando da Rosa Caldeira⁴ 

Mayara Miacoanski³ 
Gabriela Medeiros⁵ 

 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Recursos Hídricos  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Acidentes produtos perigosos; gestores municipais; bacia hidrográfica. 
 

Resumo 
 
Foram realizadas capacitações aos gestores municipais dos 11 munícipios que possuem  

intercessão com a rodovia BR 277, trecho de Guaraniaçu a Foz do Iguaçu, com o intuito de 

formação dos agentes, fundamentando as sinalizações e as classes definidas pela ONU, 

para a identificação dos produtos perigosos transportados, as recomendações para 

transporte, armazenagem e riscos dos produtos, possibilitando o entendimento e as 

providências a serem tomadas uma situação de acidente com produtos perigosos. 

 

Apresentação 
O trecho da BR 277 do Km 493 (Guaraniaçu) ao Km 730  (Foz do Iguaçu)  possui extensão 

de 209 km e tem um intenso fluxo de transporte de Produtos Perigosos (PP). Segundo os 

dados fornecidos pela concessionária que administra a via, no ano de 2017 circularam 4826 

veículos (carros e caminhões) transportando PP, esses registros foram realizados através 

 
240Doutora em Engenharia Florestal, docente do Curso de Ciências Biológicas (Bacharel e Licenciatura), 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, Unioeste - Campus de Cascavel. E-mail: 

irenecarniatto1@gmail.com.   
²Mestranda em Desenvolvimento Rural Sustentável, Unioeste – Campus de Marechal Cândido Rondon e 

bolsista de Desenvolvimento Técnico e Inovação do Parque Tecnológico de Itaipu - PTI. E-mail: 
juhboliveira@gmail.com. 
³ Acadêmico de Ciências Biológicas (Bacharel), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, Unioeste 

- Campus de Cascavel. E-mail: patrick_lbg_@hotmail.com; mayamicoanski@hotmail.com. 
⁴ Biólogo – Universidade de Évora, E-mail: luisfernandor.caldeira@outlook.com. 

⁵ Doutoranda em Engenharia Agrícola, Unioeste - Campus Cascavel. E-mail: gabsmedeiros@gmail.com. 
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das três praças de pedágios instaladas na rodovia, no entanto, estima-se que esse número 

pode ser muito maior, visto que muitos veículos utilizam os acessos rápidos dos dispositivos 

sem parar, nos quais não é realizada a identificação dos veículos e suas cargas, nestas 

vias existe apenas a contabilização financeira.  

Conforme a Resolução ANTT nº 420/04, denomina-se transporte de produto perigoso toda 

substância ou artigo encontrado na natureza ou produzido por qualquer processo que, por 

suas características físico-químicas representam riscos para a saúde das pessoas, à 

segurança pública e o meio ambiente.  

O produto é classificado perigoso em razão das suas características e para o seu 

transporte. A Organização das Nações Unidas (ONU) adotou critérios técnicos para sua 

classificação a partir das suas propriedades físicas, químicas e toxicológicas, como por 

exemplo: pressão, temperatura, toxicidade, corrosividade, radioatividade, inflamabilidade, 

explosividade, infectantes. Esses aspectos também auxiliam na identificação na hora do 

transporte (TEIXEIRA, 2010).  

Assim, o transporte dessas substâncias não pode ser tratado como qualquer outra 

mercadoria, visto que, em caso de acidentes ou colisão com veículos transportando cargas 

perigosas, além das perdas de vidas humanas e danos materiais, que geralmente ocorrem, 

se estende para graves prejuízos ambientais, como a contaminação de corpos hídricos e 

do solo (RECHKOSKA, RECHOSKI; GEORGIOSKA, 2012). 

O projeto “Construindo Cidades Sustentáveis e Resilientes: estudo da vulnerabilidade dos 

mananciais às margens da BR 277 entre os Municípios de Guaraniaçu e Foz do Iguaçu/PR” 

teve caráter de pesquisa e extensão, no qual os objetivos foram demostrar os pontos 

vulneráveis ao longo do trecho, e um protocolo de avalição rápida foram desenvolvidos pela 

equipe técnica e parceiros do projeto. 

Porém, a outra etapa do projeto foi de extensão no qual foram realizadas capacitações aos 

gestores dos municípios que incluem no estudo, essas ações formativas através da 1ª 

Capacitação em Gestão de Riscos de Desastres com Transporte de Produtos Perigosos, 

com intuito de formação dos agentes, sobre as sinalizações e as classes de produtos 

perigosos definidos pela ONU, que auxiliam na identificação do produto que está sendo 

transportado, além das recomendações para transporte, armazenagem e riscos dos 

produtos perigosos à população e o meio ambiente. Assim, as capacitações tiveram como 

objetivo de demostrar o alerta para esse problema, como também adotar medidas 

mitigadoras.  

 

Procedimentos Adotados 
A área de estudo é composta do Km 493 (Guaraniaçu) até o Km 730 (Foz do Iguaçu), e as 

capacitações foram oferecidas aos gestores dos munícipios incluídos no trecho, totalizando 

11 munícipios que foram divididos em dois núcleos, visando facilitar a logística de transporte 
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dos participantes. O núcleo de Cascavel atendeu aos gestores dos munícipios de Cascavel, 

Guaraniaçu, Ibema, Catanduvas, e Santa Tereza do Oeste. O núcleo de Foz do Iguaçu 

abrangeu os municípios de Céu Azul, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa 

Terezinha do Itaipu, Santa Helena, e devido ao interesse, houve a participação dos 

bombeiros de Ciudad del Este e de Presidente Franco no Paraguai, e de Puerto Iguazú, da 

Argentina.  

O público alvo foram os gestores municipais da Defesa Civil e das áreas ambientais, da 

saúde e do setor privado. A 1ª Capacitação em Gestão de Riscos de Desastre com 

Transporte de Produtos Perigosos (TPP) teve duração de três meses (abril a junho de 

2018), sendo realizado um encontro mensal para cada núcleo. 

As capacitações foram elaboradas pela equipe técnica do projeto através levantamento 

bibliográfico e os resultados da pesquisa, juntamente com os parceiros do projeto que foram 

o 4º e 9º Grupamento dos Bombeiros, Ecocataratas, e Sanepar – Cascavel. 

Foram oferecidos três módulos abordando os assuntos relacionados à pesquisa 

desenvolvida, sendo eles (Tabela 1). 

Tabela 1 - Conteúdos dos Módulos das capacitações aos gestores municipais. 

Módulos Título Descrição 

I 

Caracterização e 

Vulnerabilidade 

Ambiental dos 

Mananciais 

Apresentação de conceitos; caracterização das áreas; importância 

dos mananciais de abastecimento, demonstração de riscos de 

transporte de produtos perigosos, através de reação química de 

um determinado produto e água. 

II 

Riscos de acidentes e 

Primeiros Socorros com 

Produtos Perigosos 

Apresentação do Plano de Contingência sobre Desastres Naturais; 

Leis de transporte de produto perigosos no Mercosul; 

armazenagem de produtos perigosos; riscos dos produtos 

perigosos á saúde; primeiros socorros; simulado de acidente com 

produtos perigosos. 

III 
Análises Ambientais e 

Medidas Preventivas 

Conceitos e aplicação do Protocolo de Avalição Rápida; outros 

softwares de acesso livre. 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Após a realização dos três módulos, houve um quarto encontro no qual constou o Workshop 

Redesastre, que teve como intuito a apresentação de  propostas de projetos dos 

participantes, como relatório final com intuito de trazer melhorias para seu munícipio, e 

também a realização de palestras dos  parceiros  do projeto que foram o 4º GB, 

Ecocataratas, Sanepar, 9º GB.  
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Resultados 
No total houve 118 participantes, em Cascavel (figura 1) o público foi de 43 pessoas.  Em 

Foz do Iguaçu (figura 2) 75 pessoas participaram.  

 

 

 

 

Figura 1 – Capacitação de gestores municipais núcleo Cascavel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Capacitação de gestores municipais núcleo Foz do Iguaçu. 

 

Foram organizados projetos desenvolvidos pelos participantes em seus munícipios, com as 

propostas de melhorias a partir das ideias discutidas nas capacitações, resultando em 



 

 

Pá
gi

n
a3

07
 

projetos elaborados e que estão em execução, que abordam temas como: os planos de 

contingência para acidentes com PP, recuperação de nascentes, análise da qualidade da 

água, armazenamento de defensivos agrícolas implantação de comportas Stop Logs para 

contenção de PP na rodovia BR 277. Essas propostas foram apresentadas no Workshop 

Redesastre (figura 3) que encerrou as atividades da capacitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Gestores municipais participantes do Workshop Redesastre.  

 

Assim, é através das ações e gestões participativas juntamente com a educação ambiental, 

que podemos possibilitar formas para as mudanças de atitudes, pois permitem ao indivíduo 

construir uma percepção a realidade na qual vive, estimulando a consciência ambiental e a 

cidadania (JACOBI, 2003). Demostram a importância dos gestores municipais conhecerem 

os problemas da sua comunidade, estar capacitados para contribuir através de suas 

experiências com medidas mitigadoras, e também a interlocuções com diversas áreas. 

 

Considerações Finais 
 

Portanto, percebemos que a capacitação além de auxiliar no conhecimento, também 

incentivou os gestores a elaborar projetos e iniciar sua execução, pois os projetos 

continuam em andamento, buscando melhorias e medidas mitigadoras através das ações 

socioambientais para suas comunidades. 

 

Forma(s) de contato com a ação: irenecarniatto1@gmail.com 
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Resumo 
 
Muitos são os surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos no Brasil, sendo que a 
principal causa desses acometimentos, está no processo de produção. Portanto, para evitar 
tais acometimentos, é importante que os manipuladores de alimentos recebam constantes 
treinamentos em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, a fim de obterem consciência 
de suas responsabilidades sobre a Segurança Alimentar em prol da saúde dos 
consumidores. 
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Apresentação  
 

As Doenças Transmitidas por Alimentos – DTAs, são consideráveis causas de 
morbidades e mortalidades no país, as quais podem representar ameaças à saúde pública 
no Brasil, como confirmam os boletins informativos do Ministério da Saúde, que quantificam 
os casos de surtos no país desde 2009. Para se ter noção, apenas no ano passado (2018), 
foram notificados 503 surtos de DTAs, desse total, cerca de 6.803 pessoas ficaram doentes, 
731 pessoas tiveram que ser hospitalizadas, e ainda, registrou-se 9 óbitos relacionados a 
estas doenças (BRASIL, 2019).  
 Surtos como estes, poderiam ser evitados com alguns cuidados básicos no preparo 
dos alimentos, como a higienização das mãos, do ambiente, dos utensílios e dos alimentos, 
eliminando assim, grande parte dos microrganismos patogênicos (OLIVEIRA, et al. 2008).  

Entretanto, existem técnicas adequadas para tais procedimentos, que são 
estabelecidas através de normas que regulamentam o processo de preparo dos alimentos 
em estabelecimentos comerciais e industriais, a fim de assegurar a qualidade sanitária dos 
produtos. Este conjunto de regras se resume no que conhecemos por Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos – BPMA, estabelecido e regulamentado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada nº 216/2004, 
dentre outras regulamentações. 

Os boletins do Ministério da Saúde, relatam ainda que os principais locais de surtos 
das DTAs de 2009 a 2019, em ordem de maior incidência são as residências (37,2%), 
restaurantes, padarias e afins (16%), instituições de trabalho (9,3%), creches e escolas 
(9,3%). Nota-se que a maioria dos casos ocorrem nos domicílios, e posteriormente, em 
restaurantes e padarias encaixando-se aqui também, as lanchonetes. Portanto, fica visível 
que as práticas de manipulação de alimentos executadas nas residências, não podem ser 
as mesmas nos locais de produção dos alimentos para o atendimento ao público, ou seja, 
em estabelecimentos comerciais.  
 Entendendo a importância de capacitar os manipuladores de alimentos dos 
estabelecimentos de Francisco Beltrão e região, o curso de Nutrição da UNIOESTE 
juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal, estabeleceram uma parceria para criar na 
universidade o projeto de extensão intitulado “Capacitação em Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos para Microempreendedores Individuais”, e atualmente aberto 
também ao público interessado, uma vez que o objetivo de tal capacitação é também, 
evitar/diminuir o acometimento da população por tais doenças. Além disso, visa-se 
contribuir com a melhoria da qualidade dos produtos alimentícios comercializados pelos 
pequenos e médios produtores da região Sudoeste do Paraná. 

Considerando que para o projeto ser executado, seria necessário a formação de 
turmas com os manipuladores de alimentos, realizou-se um levantamento do perfil dos 
participantes, e também do tipo de empresa que tinham e/ou trabalhavam, com a finalidade 
de direcionar o conteúdo a ser ministrado, sendo este o objetivo do presente trabalho. 
 
Procedimentos Adotados 
 
 Para que a ação pudesse ser executada com segurança e eficiência, inicialmente, 
os colaboradores envolvidos (professores e vigilância sanitária), recrutaram e treinaram 
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acadêmicos do curso de nutrição, que voluntariamente passaram a participar do projeto, 
sendo que esse procedimento é realizado todo ano para garantir a regularidade de 
execução do curso.  
 Posteriormente, foram preparadas aulas expositivas, dinâmicas e jogos, 
contemplando a teoria e prática, realizados respectivamente, em sala de aula e laboratórios, 
ambos nas dependências da UNIOESTE. Também, foi entregue aos participantes, uma 
caderneta de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, a qual é baseada na RDC 
n°216/2004, disponibilizada pela ANVISA (2016). Desse modo, Vale ressaltar, que as 
capacitações foram ministradas em sua maioria pelos acadêmicos, com o auxílio e apoio 
dos professores e da Vigilância Sanitária.  

Para divulgação do curso, foram utilizados os meios de comunicação disponíveis no 
município (rádio e televisão), além das redes sociais.  As inscrições foram realizadas no 
Centro Empresarial de Francisco Beltrão, na coordenação do curso de Nutrição e também 
pelos membros do projeto que eram procurados pelos interessados. 

No início e/ou final de cada capacitação, foram aplicados questionários contendo 
perguntas que permitiram traçar o perfil dos participantes, saber qual o tipo de empresa que 
tinham e/ou trabalhavam, e ter suas opiniões quanto a aplicabilidade e qualidade do curso. 
 
Resultados 

 
Desde o início do projeto até o momento, o número de capacitados foi de 125 

pessoas, totalizando 7 turmas formadas entre 2017 e 2019. Desse total, alcançou-se um 
n= 97 pessoas que responderam ao questionário do curso, sendo 32 homens e 65 
mulheres.  

    Quanto ao perfil dos manipuladores, identificou-se que 49,5% da amostra estão na 
faixa entre 18 a 38 anos de idade; 47,5% estão entre 39 a 59 anos e 3% têm mais que 60 
anos de idade. Quanto ao grau de escolaridade, 10,3% responderam ter ensino 
fundamental completo; 36,1% ensino médio completo e 14,4% ensino superior; 16,5% 
ensino fundamental incompleto, 17,5% ensino médio incompleto, 4,1% superior incompleto 
e apenas 1% não possuía estudo. Vale ressaltar, que o percentual para pessoas com 
ensino médio completo, ficou 10,9% abaixo do encontrado por Boaventura et al. (2017) em 
curso semelhante realizado em São Paulo - SP, que obteve o valor de 47% para aqueles 
participantes que haviam concluído o ensino médio.  O grau de escolaridade é importante, 
pois influencia na compreensão das informações repassadas. 

Para que houvesse melhor direcionamento nos assuntos de acordo com o setor de 

alimentação de cada participante, realizou-se uma classificação, para avaliar quais setores 

estavam presentes nas capacitações (Gráfico 1).  
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               Gráfico 1 – Setores de atuação dos participantes do curso de BPM. 

                       Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 Nota-se que a maioria dos empreendimentos atendidos nas capacitações são 
relacionados à panificação, restaurantes e lanchonetes. Demonstrando a relevância das 
capacitações, pois como referenciado anteriormente, esses empreendimentos estão em 
segundo lugar com maior incidência de surtos de DTAs (BRASIL, 2019). 

Como descrito antes, além dos MEIs, as capacitações são disponíveis também, para 
pessoas que têm interesse em abrir uma microempresa da área de alimentação.  Diante 
disso, os participantes foram questionados se eram os próprios empreendedores, se eram 
funcionários, familiares ou se estavam fazendo o curso apenas para conhecimento. Os 
resultados obtidos estão dispostos no Gráfico 2, a seguir. 

 
    Gráfico 2 – Gráfico de setores para identificação do público participante das capacitações. 

         Fonte: Resultado da pesquisa. 
 

Percebeu-se que a preocupação em adquirir conhecimentos na área de alimentos, 
tem timidamente aumentado, não só pelos comerciantes que representaram 46% da 
população atendida, mas  pela população como um todo, pois o atendimento ao público 
não empreendedor (48%), tem aumentado, e é até maior que a do público empreendedor. 
Esses dados, são de grande importância, pois como afirma Oliveira e colaboradores (2003), 
a educação e o treinamento dos manipuladores são as melhores ferramentas para 
assegurar a qualidade da alimentação, e, é através de constantes capacitações que se 
atinge esta qualidade, visto que as regras estabelecidas pela Vigilância Sanitária, também 
estão em constantes atualizações. 
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 Essa preocupação com as BPMAs também é notada, quando questionados se já 
haviam participado de outras capacitações da área, e neste caso, das 95 pessoas que, 
tiveram respostas válidas, 47,4% disseram já ter participado de outro curso de BPM antes 
do proposto por essa ação, e 94,7% disse se sentir motivado a buscar mais conhecimentos 
na área após o treinamento aplicado.  

Questionou-se, ainda, se o repasse teórico/prático do curso estava condizente com 
a realidade dos manipuladores. Para isso, foi solicitado aos mesmos que avaliassem o 
conteúdo do curso e a sua aplicação prática, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 0 
(zero) muito ruim e 10 (dez) ótimo.  No total, 54,2% atribuíram nota 10 ao curso; 22%  o 
classificaram com nota 9, cerca de 15,6% deram nota 8 e outros 4,2% deram nota 7, sendo 
que as demais notas somaram um total de 4%, variando entre nota 6, nota 5 e nota 4. Essa 
avaliação é essencial, pois através dela (somada à justificativa da nota, opiniões e 
sugestões), foi possível adaptar o treinamento, para que a cada nova turma, mais melhorias 
fossem alcançadas.  

É fundamental que existam projetos como este, uma vez que, para que garantir a 
eficiência do processo de higienização e manipulação de alimentos, é necessário que haja 
a conscientização do manipulador, já que ele é diretamente responsável por este processo 
(OLIVEIRA et al. 2008).   

Considerando isso, o controle de qualidade dos produtos alimentícios também fica 
ligado aos manipuladores de alimentos, os quais, sem o treinamento em BPMAs, podem 
comprometer a qualidade higiênico sanitário destes produtos (GARCIA, 2013). Portanto, 
como concluíram Oliveira e colaboradores (2008), as pessoas envolvidas na produção de 
alimentos necessitam de conhecimentos relativos aos cuidados higiênicos, às condições 
operacionais e ao preparo da alimentação, por meio de programas eficazes e permanentes 
de treinamento. 
 
Considerações Finais 
  

O principal objetivo desta ação, está sendo consumado a cada nova turma 
capacitada. Todo o conhecimento teórico necessário para que o processo higiênico 
sanitário seja efetivo, na finalidade de obter-se a segurança sanitária dos alimentos, é 
devidamente repassado aos participantes. Vê-se aqui, a importância da interação com a 
Vigilância Sanitária, para que essas informações adquiridas nas capacitações, sejam 
realmente efetuadas, portanto é necessário que este seja um trabalho conjunto, onde além 
de haver o incentivo e cobrança para que estes estabelecimentos tenham pessoas 
capacitadas em BPMAs, faça-se também um trabalho de fiscalização.   

Vale ressaltar também, que este projeto tem contribuído não apenas para a 
sociedade, mas para todos os integrantes, em especial para os acadêmicos, sendo que 
estes, relatam estar mais preparados para seus estágios curriculares em Unidades de 
Alimentação e Nutrição e até mesmo para o futuro mercado de trabalho. 

Por fim, compreendeu-se ao longo das turmas formadas, que mais importante do 
que ensinar métodos, é conscientizar a população de manipuladores de alimentos, que a 
segurança alimentar e consequente conservação da saúde dos consumidores, está em 
suas próprias mãos, uma vez que esses manipuladores tenham bem estabelecido e 
esclarecido a importância das BPMAs, o trabalho desta ação estará completo. 
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Resumo 
 
Projeto de extensão sobre aleitamento materno (AM) desenvolvido por acadêmicas de 
enfermagem cuja problemática encontra-se no alto índice de desmame precoce do recém-
nascido, surgindo a necessidade de desenvolver ações de educação em saúde na área de 
nutrição materno infantil. Foram selecionados temas para a capacitação das alunas como 
técnicas de amamentação, duração e importância da lactação, com objetivo de promover 
maior segurança das participantes quanto a prática do aleitamento materno.  
 
 
Apresentação 
 

A amamentação é um processo natural, onde as mães fornecem o leite materno 
produzido através de suas mamas por todo um desempenho do sistema fisiológico, 
direcionado para o recém-nascido, satisfazendo suas necessidades fisiológicas, 
metabólicas, nutricionais e cognitivas, portanto, é um assunto de interesse multiprofissional 
e interdisciplinar, envolvendo enfermeiros, dentistas, médicos, fonoaudiólogos, 
nutricionistas e psicólogos. A amamentação deve ser feita de forma exclusiva e livre cuja 
idade adequada para o desmame, é no mínimo 6 meses a dois anos como recomendado 
pela Organização Mundial de Saúde.   
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O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção 
e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para 
redução da morbimortalidade infantil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). O leite materno 
inclui todas as substâncias necessárias, como células-tronco, lisossomas, micro RNA, e 
muitos outros nutrientes, que certamente têm um papel importante para a criança e seu 
completo desenvolvimento.  

Considerando que a amamentação é a norma geral de todas as espécies mamíferas, 
logo, devemos interpretar a ausência da amamentação como uma anormalidade, e não a 
interpretar apenas como benefícios existentes, levando também em consideração todos os 
riscos reais da não realização dessa ação. Como aponta Carvalho (2017), “o leite materno 
não é apenas um aporte nutricional perfeitamente adaptado para o recém-nascido, mas 
também a mais sofisticada medicina personalizada que ele ou ela irá receber durante toda 
sua vida”. 

No entanto, o desmame precoce pode influenciar negativamente o desenvolvimento 
do recém-nascido, privando a criança de inúmeras prevenções contra doenças e alterações 
físicas e cognitivas, o predispondo a doenças que podem ser evitadas com a amamentação 
materna exclusiva (AMA), tais como a diarreia, obesidade, desnutrição, entre outros 
problemas de saúde (FROTA, 2009). Além desses efeitos negativos, podem ocorrer ainda 
várias alterações e prejuízos no desenvolvimento motor-oral, como na mastigação, 
deglutição, respiração e articulação dos sons e da fala (JORNAL DA PEDIATRIA, 2003).  

Porém, há amplos fatores que influenciam a interrupção precoce da prática da 
amamentação, tais como a cultura, a influência social, resistência da criança a aderir ao 
leite materno, patologias envolvidas nas mamas, interpretação errada do choro da criança, 
insuficiência do leite materno, ausência da mãe com o neonato, entre outros (FROTA, 
2008), como a falta de conhecimento fisiológico do processo da lactação. 

Infelizmente a interrupção precoce do aleitamento ainda é uma realidade muito 
comum no Brasil, sendo que apenas 41% dos menores de seis meses no conjunto das 
capitais brasileiras e Distrito Federal estavam em Amamentação Materna Exclusiva. 
Percebe-se que além de todos os fatores envolvidos, as orientações às mães no período 
de pré-natal, notou-se pouco eficaz e produtiva, faltando maior aconselhamento e 
norteamento sobre o assunto e seus pontos necessários. 

Diante desta problemática, é de suma importância um olhar crítico no âmbito da 
enfermagem decorrente de tais situações, pois é a enfermeira, integrante de uma equipe 
multidisciplinar que pode utilizar de seus saberes e habilidades para contribuir com a 
minimização dessa problemática. Um dos aspectos adotados para promover a 
sistematização do cuidado durante o processo complexo de amamentação é o processo de 
enfermagem. Com isso, podemos citar alguns diagnósticos de enfermagem importantes 
nessa temática, como a amamentação ineficaz e amamentação interrompida.  

A partir disso, é possível observar a importância do processo de elaboração de 
diagnósticos e julgamento clinico, pois estes são base para a elaboração apropriada das 
intervenções e alcance dos resultados positivos na assistência de enfermagem à mãe e 
seu RN. Dessa forma, entre várias atribuições da enfermeira, acrescentam-se ações de 
educação em saúde, entendida como um processo educativo de construção de 
conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática pela população [...], contribuindo 
para o aumento da autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais 
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e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Sendo assim, é por meio da extensão universitária em Educação em Saúde que se 
estabelece a possibilidade de intervenção e mudança social na vida de um indivíduo, 
através de influência e transmissão de informação. Para tanto, o objetivo inicial deste 
projeto é realizar reuniões de capacitação em grupo para as acadêmicas construírem o 
conhecimento sobre o tema e se tornarem aptas a responder perguntas e esclarecer 
dúvidas referentes ao assunto para as gestantes e puérperas, além de estimular a prática 
da amamentação saudável e segura, promovendo palestras e orientações ao público 
interessado a respeito dos cuidados necessários, procedimentos e técnicas para executar 
corretamente a amamentação, além de desmitificar algumas crenças errôneas sobre essa 
temática que podem estar dificultando o aleitamento materno. 

O presente projeto de extensão se justifica pela necessidade da promoção da saúde 
infantil, levando para as Unidades Básicas de Saúde atividades de educação em saúde, 
abordando a temática do aleitamento materno e sua importância fornecendo 
conhecimentos e técnicas para tornar mais fácil essa prática.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Este projeto é desenvolvido por acadêmicas do 3o e 5o ano do Curso de Graduação 
em Enfermagem da Unioeste/Foz, sob orientação de dois docentes. Houve seis encontros 
para preparação e capacitação das alunas, assim como leitura e discussão dos materiais 
que serão desenvolvidos pelas mesmas sendo os banner’s e materiais didáticos. 

Foi realizado dinâmica de grupo para a preparação e capacitação das integrantes 
por meio de uso de multimídia e produção de banners até o momento. Como referência 
para a confecção de slides e apresentação foi utilizado a cartilha do Ministério da Saúde – 
“Saúde da Criança: Aleitamento Materno e Alimentação Complementar”, além da busca de 
outros artigos e livros ao surgimento de dúvidas a serem esclarecidas.  
 
 
Resultados 
 

Até o presente momento foi realizado a capacitação das alunas para posterior 
educação em saúde, a preparação e adequação dos conteúdos a serem trabalhados, assim 
como a adequação da linguagem levando em consideração o público a ser atendido, e 
confecção dos banners.  

O grupo não foi para campo ainda, devido a preparação exigida para tal, utilizando 
de métodos adotados para aperfeiçoamento do conhecimento e futuros encontros, com 
reuniões adequando linguagem para público leigo, filtrando conteúdo e abordando 
principais assuntos, para que todo o público, ou seja, gestantes e puérperas sejam 
beneficiadas com as ações de educação em saúde.  
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Diante disso os conteúdos escolhidos para serem abordados estão descritos na 
Tabela 1 a seguir: 
 

Tabela 1 – Conteúdos selecionados para abordagem na educação em saúde em UBS’s 
referente a temática Aleitamento Materno. 

Importância do aleitamento materno 
Alimentação para crianças não 
amamentadas 

Duração da amamentação Alimentação complementar 

Técnicas de amamentação Formação dos hábitos complementares 

Colostro e sua importância Desmame precoce 

Posicionamento correto para amamentar 
Situações em há restrições do 
aleitamento materno 

Problemas relacionados a amamentação e 
prevenção 

 

 
 
Considerações Parciais 
 

O leite materno é imprescindível para o completo desenvolvimento da criança, 

evitando alergias, diarreias, infecções, doenças, desnutrição e mortalidade, mas também, 

atingindo o binômio mãe/filho, já que também proporciona à lactante benefícios, como, 

prevenção de câncer na mama e no útero, pressão alta, osteoporose e depressão pós-

parto. Percebe-se a falta de informação e despreparo para esse fenômeno tão importante, 

a amamentação. Por essa razão, houve necessidade de maior aprofundamento e preparo 

das ações para oferecer orientações às mães e puérperas. Com isso, espera-se, que os 

objetivos do presente projeto possam ser cumpridos. Então, o Projeto de Extensão - 

Educação em Saúde: promoção do aleitamento materno e prevenção de agravos à saúde 

materno-infantil, se torna importante, necessário e fundamental.  

 
 
Forma (s) de contato com a ação 
Coordenadora da atividade: Prof. Alessandra Rosa Carrijo. E-mail: 
aleenfermeira@msn.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto cadastrado no PROEX-UNIOESTE, CR 56002/2018 
 
Fomento e apoio 
 
No momento o projeto não possui fomento, mas aguarda resultado do processo de seleção 
de bolsas PIBIS e PIBEX da Unioeste do ano vigente. 
 

mailto:aleenfermeira@msn.com
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CELING (CENTRO DE LÍNGUAS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON): ENTRE 

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS NA CONTEMPORANEIDADE E A 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

 
Verônica P. Coitinho Constanty254 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Elisangela Redel 255,Diana Milena Heck256 (Subcoordenadora e Supervisora 
da Ação de Extensão)  

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Línguas Estrangeiras) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Línguas Estrangeiras; Ensino; Cultura. 
 
Resumo 
 
O CELing, e cursos a ele vinculados, visam: atender a demanda por cursos de idiomas da 
comunidade interna e externa da UNIOESTE- campus de Marechal Cândido Rondon. Com 
foco no ensino voltado para a interculturalidade, o CELing busca contribuir para a formação 
de cidadãos autônomos e críticos. Além desse aspecto, o Centro de Línguas pode constituir 
um espaço para proporcionar experiência de prática docente. Nesse sentido, ele contribui 
com a área de ensino de línguas bem como com o curso de Letras. Almeja-se ainda 
aproximar a comunidade externa da Universidade a qual passa também a exercer seu papel 
de agente transformador da sociedade. 
 
Palavras-chave:  
 
Apresentação 
 

Atualmente fala-se nos efeitos gerados pela globalização, os quais envolvem a 
abertura ao capital estrangeiro, multiplicidade dos meios de comunicação, além da 
diversidade cultural e linguística. Apesar da destacada importância do conhecimento de 
idiomas estrangeiros em nossa sociedade, a aquisição desses fica, muitas vezes, restrita a 
cursos particulares. A fim de fazer o movimento contrário, ou seja, abarcar um maior número 
de pessoas, busca-se promover a comunicação intercultural por meio da oferta de cursos 
de línguas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná- campus de Marechal Cândido 
Rondon. Para tanto, o presente programa intitulado “Centro de Línguas”- CELing dialoga 
com o Colegiado do curso de Letras a fim de contar com a orientação e expertise dos 

 
254 Doutora em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários, Curso de Letras, CCHEL, campus de Marechal 

Cândido Rondon. E-mail: vercoitinho@gmail.com.  
255 Doutora em Letras, Curso de Letras, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

lizaredel@gmail.com.   
256 Doutora em Letras, Curso de Letras, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
diana.heck@hotmail.com. 

mailto:lizaredel@gmail.com
mailto:diana.heck@hotmail.com
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docentes desse. Assim, o CELing também busca promover projetos que envolvam 
docentes e discentes do curso sob uma prática pedagogicamente orientada.  

Não somente a demanda por cursos de línguas estrangeiras necessita ser abarcada 
pela universidade, mas também se verifica a necessidade de curso de português para 
falantes de outras línguas em Marechal Cândido Rondon. De acordo com reportagem do 
jornal local “O Presente”, de 24 de outubro de 2018, dos 52 mil habitantes de Marechal 
Cândido Rondon, 200 são imigrantes. Nessa matéria, a secretária de saúde, Márcia Specht, 
destaca a dificuldade de comunicação para prestar atendimento a esse público. Assim, 
busca-se ampliar o espaço da Universidade na sociedade, aproximando a instituição da 
comunidade externa e, dessa forma, fazendo valer seu papel de espaço/ agente 
transformador da sociedade.  

Com relação à abertura do Centro de Línguas enquanto espaço de atuação para 
os/as discentes do curso de Letras, espera-se que seja um fator motivador para eles/elas. 
Ao mesmo tempo em que obterão experiência de uma prática pedagógica orientada e 
baseada na reflexão crítica das ações exercidas. Nesse sentido, Moita Lopes (2000) 
destaca que tal reflexão permite ao professor passar de “mero executor de métodos 
desenvolvidos por outros”, normalmente pesquisadores que estão fora da sala de aulas, 
para um profissional capaz de refletir, bem como desenvolver suas atividades e 
abordagens. 

Vale destacar ainda que a aprendizagem de uma língua estrangeira sob uma 
perspectiva intercultural (Kramsch, 2006) conduz à uma reflexão sobre a pluralidade social 
e política do aluno. Esse, por sua vez, passa a refletir sobre tais questões tanto no que 
concerne a língua alvo, quanto no que diz respeito ao seu próprio idioma e contexto, o que 
torna a aprendizagem de línguas uma experiência extremante enriquecedora. 
 Considerando o exposto, o CELing começou suas atividades em abril de 2019 com 
a oferta de aulas de língua alemã, língua espanhola e língua inglesa, conforme as 
descrições de cada projeto: 
 
a) ¿Hablas español? – Ensino de Língua Espanhola 
 

Vinculado ao CELing (Centro de Línguas de Marechal Cândido Rondon), do 
campus de Marechal Cândido Rondon (MCR), o projeto tem como objetivo oferecer aulas 
de língua espanhola para a comunidade interna e externa à Unioeste e se justifica a) pela 
questão geográfica de fronteira, b) pela oportunidade que os alunos de Letras 
Português/Espanhol têm de realizar um curso que propicie ao acadêmico noções sobre a 
língua, aprimorando e/ou fortalecendo seus conhecimentos com o que é proposto na grade 
do curso de Letras, c) pela abertura de campo de estágio, trabalho, pesquisa e extensão 
aos discentes do curso de Letras/Espanhol da Unioeste e pelo d) incentivo à produção, 
propagação e socialização do conhecimento em Línguas Estrangeiras, de modo a diminuir 
as barreiras entre Universidade e comunidade, atender as demandas comunicativas 
(nacionais e internacionais) da comunidade interna e externa e potencializar as 
oportunidades de mercado de trabalho e de estudo (no Brasil e no exterior).  

Atualmente o projeto está com duas turmas de nível Básico I abertas e alunos da 
comunidade interna e externa da UNIOESTE participam. Além das turmas, ainda são 



 

 

Pá
gi

n
a3

22
 

ofertadas aulas na modalidade VIP. A previsão para o próximo semestre é a abertura de 
mais turmas iniciantes de Língua Espanhola.  

 
b) “Deutsch, warum nicht?” – Ensino de Língua Alemã 

O projeto representa uma continuação e ampliação das atividades extensionistas já 
realizadas em anos anteriores, no âmbito do ensino de alemão, no campus de MCR. Em 
2016, coordenamos o projeto “Guten Morgen, Marechal! Ensino de alemão para crianças”, 
e em 2017/2018 coordenamos o projeto “Sprechen Sie Deutsch?”, este vinculado ao então 
Programa de Línguas – PROL.  

O que constatamos, mediante as experiências anteriores257, é que sempre houve 
demanda por cursos de língua alemã na Unioeste. De um lado, esse interesse é verificado 
na comunidade interna da instituição, constituída por acadêmicos e pós-graduandos de 
diferentes cursos que almejam estudar o idioma com fins de intercâmbio, pesquisa e 
oportunidades de trabalho. De outra parte, a procura por cursos de língua alemã é uma 
solicitação frequente do público externo à universidade, que integra adultos e, 
principalmente, crianças.  

Nesse sentido, “Deutsch, warum nicht?”258 é um projeto vinculado CELing e visa 
oferecer aulas de língua alemã à comunidade em geral (interna e externa à Unioeste), com 
vistas a uma prática pedagógica que estimule a construção do pensamento crítico,  o 
respeito e a valorização das variedades linguísticas e o diálogo intercultural. A iniciativa é 
muito relevante não só diante do contexto sociocultural de Marechal Cândido Rondon, mas 
principalmente devido às oportunidades de trabalho, pesquisa e extensão que proporciona 
aos discentes do curso de Letras/Alemão da Unioeste e à possibilidade de 
internacionalização institucional.  

O projeto foi implantado em março de 2019 e conta, atualmente, com duas turmas de 
nível Básico I, além de aulas que são ofertadas na modalidade VIP, somando ao total trinta 
(30) alunos matriculados. Para o segundo semestre de 2019 há a previsão de haverá 
abertura de novas turmas.  

 
c) “What’s up?” – Ensino de Língua Inglesa 

A língua inglesa vem ocupando lugar de destaque no mundo desde as décadas de 
cinquenta e sessenta quando, de acordo com Dudley-Evans e St John (2006), ela passou 
a ser utilizada como língua internacional da ciência, tecnologia e negócios. Além dessa 
grande abrangência, podemos destacar ainda o papel do inglês na mídia: com vasta 
produção de filmes e músicas nesse idioma- somando-se ao fenômeno da globalização- a 

 
257 Lembrando que o Curso de Letras/Alemão da Unioeste, campus de MCR, sob a coordenação da prof. Elise Schmitt, chegou a 

oferecer à comunidade local aulas gratuitas de alemão para crianças, de 2010 a 2012, por meio do projeto Língua e cultura alemã 

no Ensino Fundamental. Também, em 2013-2014, a mesma professora coordenou o projeto Alemão para a comunidade interna 

e externa, além de outras atividades realizadas, neste sentido, em 2006 e 2007. Todas estas atividades desenvolvidas tiveram 

resultados muito positivos e muitos alunos interessados.  

258 Tradução: “Alemão – por que não?” 
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língua inglesa é amplamente difundida ao redor do mundo. Segundo Rajagopalan (2005, p. 
149): 

Estima-se que perto de 1,5 bilhão de pessoas no mundo- isto é 2/4 da população 
mundial- já possui algum conhecimento da língua inglesa e /ou se encontra em 

posição de lidar com ela no seu dia-dia. Acrescente-se a isso o fato ainda mais 
impressionante de que algo em torno de 80 a 90% da divulgação do conhecimento 

científico ocorre em inglês. Ou seja, quem se recusa a adquirir um conhecimento 
mínimo da língua inglesa corre o perigo de perder o bonde da história. 

 

Apesar da destacada importância do inglês em nossa sociedade atual, o conhecimento e 
a aquisição desse idioma, no que tange o desenvolvimento da habilidade comunicativa, 
fica, muitas vezes, restrito a cursos particulares, limitando, assim, o acesso a um curso de 
inglês. A fim de fazer o movimento contrário, ou seja: atingir a comunidade acadêmica bem 
como a comunidade externa, busca-se atender à necessidade de comunicação intercultural 
existente hoje em nossa sociedade além de promover, por meio da oferta de curso de inglês 
na Universidade do Oeste do Paraná- Marechal Cândido Rondon, o papel social das 
instituições de ensino que, conforme Pennycook (1994) necessitam ser pensadas como 
arenas culturais e políticas nas quais diferentes valores estão em conflito.  

Espera-se que o projeto em questão seja um fator motivador para os alunos que possuam 
um certo grau de proficiência e que desejam obter experiência de prática pedagógica 
orientada e baseada na reflexão crítica das ações exercidas, a qual, de acordo com Moita 
Lopes (2000), permite ao professor passar de “mero executor de métodos desenvolvidos 
por outros”, normalmente pesquisadores que estão fora da sala de aulas, para um 
profissional capaz de refletir, bem como desenvolver suas atividades e métodos. 

Vale destacar ainda que a aprendizagem de um idioma estrangeiro está diretamente 
ligada ao entendimento da cultura do povo que se utiliza desse idioma. Dessa forma, a 
aprendizagem de uma língua estrangeira exerce importante fator social e político na medida 
em que o aluno passa a refletir sobre a pluralidade social e política que embasam seu 
conhecimento em contraste com os valores culturais atrelados à língua alvo. 

O curso “What’s up” teve início com uma boa recepção tanto da comunidade acadêmica 
quanto do público externo. Atualmente há quatro turmas voltadas para o ensino de inglês, 
com diferentes níveis e há a previsão de abertura de novos grupos para o segundo 
semestre. Além dessa primeira resposta da comunidade, deu-se início a um processo de 
formação aos professores em pré-serviço do curso de Letras, para os quais o apoio 
pedagógico tem ocorrido ao longo do semestre.  
  

 
Procedimentos Adotados 
 

Os cursos e projetos do CELing tomam por base uma perspectiva intercultural e crítica 
do ensino de línguas. Sob essa ótica, não só o ensino das quatro habilidades linguísticas é 
levado em consideração, mas também as conotações culturais e os pontos de vista que 
subjazem textos, gramática e vocabulário (Kramsch, 2011). Nesse sentido, busca-se 
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promover a reflexão sobre a relação de língua, cultura e identidade do e no próprio 
indivíduo.  
 
 
Resultados 
 
 

Dentre os resultados alcançados com a atividade extensionista destaca-se a criação 
de um espaço representativo para o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras, para 
a democratização do conhecimento, para a geração de campo de estágio, trabalho, 
pesquisa e extensão aos discentes do curso de Letras e também aos egressos. Ou seja, a 
iniciativa gera benefícios tanto para a universidade quanto para a comunidade.  

Os dados obtidos, ainda que parciais, são muito positivos e satisfatórios e mostram 
o potencial do Centro. O Celing iniciou com a oferta de três idiomas (alemão, espanhol e 
inglês), atingindo em seu primeiro semestre de atuação um total de 120 alunos matriculados 
e 6 professores contratados. Tais números expressivos conferem visibilidade e 
reconhecimento ao trabalho extensionista, bem como ratificam a importância das línguas 
estrangeiras e do trabalho conjunto entre universidade e comunidade. 
 
 
Considerações Finais 
 

Com o CELing e os projetos a ele vinculados espera-se a criação de um espaço 
representativo que promova o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras. Nesse 
sentido, e em um trabalho conjunto com o Colegiado do curso de Letras, o CELing pode se 
tornar um local para a prática docente dos alunos do curso de Letras, bem como para o 
desenvolvimento de projetos paralelos ao ensino, tais como a criação de material didático 
(apostilas, materiais digitalizados). Dessa forma, a ação extensionista do CELing, 
juntamente com os cursos de línguas vinculados a ele, beneficiam alunos e servidores da 
UNIOESTE, bem como a comunidade externa. 

 
 

Forma(s) de contato com a ação 
- E-mail: rondon.celing@gmail.com 
 
- Página do Facebook: https://www.facebook.com/centrodelinguasmcr/  
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 57102/2019 
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CENTRAL DE EVENTOS E PADARIA SOCIAL  

 
Lopes, Aurelinda  B.259 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Claudio Alexandre260, Sousa; Euridice Ribeiro, Alencastro261; Fernando 
Jose, Martins262; Cristina, Shiota263; Isabel Cristina Correa da Silva264 

 
Área Temática: Educação   

Linha de Extensão: Turismo 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Eventos; Educação; Formação. 
 
Resumo 
 
Este projeto foi alterado no ano de 2019, agregando a Padaria Social. Os Cursos de 
Bacharel em Turismo e de Hotelaria tem um fator positivo no interior da Unioeste campus 
de Foz do Iguaçu, que é a Central de Eventos onde a grade dos cursos contempla formação 
multidisciplinar que proporciona aos discentes uma formação geral. 
Esta proposta de grade é entendida por muitos como adequada, cabendo a cada discente 
buscar, para seu perfil profissional naquilo que mais se identifica os complementos de 
formação necessários. O Organizador de Eventos é uma das profissões que um bacharel 
em Turismo e de Hotelaria pode optar, a grade dos cursos oferece uma disciplina 
que é denominada Gestão de Eventos - Turismo e Planejamento e Gestão de Eventos – 
Hotelaria, na qual a teoria o discente tem estrutura todo o corpo de um evento de qualquer 
segmento. A formação prática ocorre com a Central de Eventos, pois, a universidade 
oferece estrutura necessária para que seja aplicada. Portanto os discentes vivenciam na 
pratica maneiras de melhorar o ensino e aprendizado que se 
espera de um curso de graduação, desenvolvendo no espaço acadêmico para atender 
demandas internas da Unioeste para eventos e administrar a estrutura de eventos existente 
no campus. Nas demandas da comunidade externa a Central de Eventos, realiza os 
contatos com as Universidades que promovem eventos científicos, apresentando a nossa 
estrutura e colocando o campus e discentes a disposição para 
realização dos referidos eventos. Com a realização de diversas parcerias com os 
segmentos que fazem parte da organização de eventos, mostraremos ao aluno a forma de 
como atuar no mercado de trabalho se adequando a cada evento sua necessidade de estar 
atuando futuramente com o conhecimento adquirido ainda na formação da sua graduação.  
 
Apresentação 

 
259 Mestre, Unioeste – aurelinda.lopes@unioeste.br 
260 Pos Doutor, Unioeste – cas_tur@yahoo.com.br 
261 Doutora, Unioeste – ealencastro@yahoo.com.br 
262 Doutor, Unioeste - prof.fernandounioeste@gmail.com 
263 Aluna, Curso de Hotelaria - cristinashiota2@gmail.com 
6 Aluna, Curso de Hotelaria - chiquinha1959@gmail.com 
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Os cursos de graduação da área de Ciências Sociais Aplicadas têm o desafio de formar 
pessoas com conhecimento que as possibilite inserção no ambiente de trabalho e neste 
caso se refere às a empresas organizadoras de Eventos. A característica deste setor é a 
prestação de serviços para atender demandas de pessoas que realizam eventos, portanto, 
as empresas precisam de pessoas habitadas para desenvolver serviços relacionados ao 
planejamento e operacionalização de eventos. Tradicionalmente o setor de eventos atende 
a todos os tipos de eventos existentes no mercado turístico, cientifico e outros, desta forma 
ao inserimos este projeto na estrutura do campus teremos a oportunidade de mostrar ao 
aluno a vivencia e o trabalho prestado nesta área. De acordo com Doris, Ruschmann e 
Carlos Tomelin (2013) a criação deste local para que o aluno possa aprender in loco, de 
grande importância para que os mesmos, e aos professores que desenvolvam ações 
didáticas pedagógicas para atender necessidades de ensino aprendizagem para o 
desenvolvimento de habilidades e competências profissionais do egresso como 
organizador de eventos. Mas neste caso o que se propõe é uma Central de Eventos seja 
uma escola composta por graduandos. Pretende-se no futuro ofertar vaga de bolsas para 
um discente do Curso de Turismo e um discente do curso de Hotelaria, que tenham cursado 
ou estejam cursando a disciplina de Eventos e um discente do Curso de Computação. 
Pretende-se com este projeto desenvolver formas de atendimento que atendam demandas 
internas da Unioeste para organização de eventos. Apresentam-se duas justificativas para 
a realização deste projeto. A primeira é a necessidade de ambiente de aprendizado prático. 
Para os discentes terem acesso aos recursos, ambiente e estrutura para realizarem 
atividades de intermediação de serviços prestados por meio da Central de Eventos. A 
segunda é a necessidade que a instituição tem em organizar atividades relacionadas a 
eventos e aproveitamento das áreas disponíveis no campus para este fim. E também para 
atender a instituição, os programas de pesquisas, de extensão e outros que precisam trazer 
pessoas para o campus para utilização dos espaços e estrutura existente para eventos no 
Campus de Foz do Iguaçu. Em consonância a este objetivo passa integrar o projeto a 
padaria social em parceria com a ONG SOS Aldeias Infantis, que está atendendo alguns 
eventos dentro da universidade e utilizando os laboratórios de Alimentos e Bebidas do 
Curso de Hotelaria como base para este curso de formação social. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Desenvolver material pedagógico para as atividades da central de eventos. A partir das 
atividades que serão realizadas, criar modelos de formulários, como por exemplo: pedido 
de serviços, planilhas para cotação, resposta de cotação; contratos, entre outros; 

Realizar contato com empresas prestadoras de serviços para seleção e formalização de 
convênios;  Organizar e estruturar a central de eventos para sua operacionalização; 
Realizar convênios com prestadores de serviços na área de eventos para intermediação; 

Dar continuidade do projeto padaria social em consonância com os cursos de turismo e 
hotelaria, utilizando os laboratórios do curso de hotelaria para ensinar e atender a 
comunidade acadêmica da universidade.  
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Resultados 
Estruturação da área de eventos do campus de Foz do Iguaçu com foco no ensino pratica 
das diversas atividades da área de eventos. Conforme foi se desenvolvendo o projeto foi 
possível mensurar o numero de eventos realizado no campus e um apoio dado aos 
organizadores através da Central de Eventos, assim como apresentamos o gráfico 1 como 
o numero de eventos realizados no campus e na próxima tabela 1 apresentamos os eventos 
por espaço de realização. 
 

Gráfico de reservas do ano de 2018 
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 

       
 

   
 

10 106 184 236 311 338 211 326 417 426 479 182 

Relatório de reservas do ano de 2018 
 

 
Gráfico 1 – relatório de reservas ano 2018 

 
 
Consolidações das reservas de 2018 nos três espaços abaixo: 
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iniauditório Espaço Multiuso 
Auditório 
Grande 

127 reservas 178 reservas 62 reservas 
Tabela 1  

Nesta criação do setor também este feito um informe os tipos de eventos realizados e todas 
as reservas efetuadas no campus, com isto teremos fontes para estudos e pesquisa 
cientifica. 
 
Considerações Finais 
Nos próximos anos será dada continuidade a mensuração destes dados e também será 
apresentada no conselho de campus a alteração da portaria de procedimentos para locação 
e valores a serem aplicados, assim como serão definidos os parceiros da universidade e 
normas parcerias. Este projeto estruturou o setor criado e será dada continuidade nas 
pesquisas e nas ações a serem melhoradas e adaptadas às situações que necessitem 
alterações. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato através do E.mail: Aurelinda Barreto Lopes 
E-mail: aurelindal@hotmail.com 
Telefone: (45) 99104-4640 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR. 48801/2016  
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CENTRO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS DO SUDOESTE DO PARANÁ 

 
Vanessa Furtado Fontana265 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida266, Alana Tainá Lazzaretti Vogt267 e 
equipe. 

 
Área Temática: (Saúde) 

Linha de Extensão: (Saúde humana) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: população carcerária; infectocontagiosas; penitenciária. 
 
Resumo 
 
O objetivo do atual projeto é levar informações a respeito de  doenças infectocontagiosas 
e saúde da mulher às pacientes que realizam visitas íntimas na Penitenciária Estadual de 
Francisco Beltrão, consideradas população de risco. Tais visitas podem ser um veículo 
transmissor de diversas patologias entre os encarcerados e a comunidade, o que exige 
ações de promoção e prevenção em saúde. Em vista disso, realizamos encontros 
assistenciais nas dependências da penitenciária, nos dias que se realizavam as visitas, 
promovendo momentos de orientação voltados para a saúde das mulheres de maneira 
ampla envolvendo todos os aspectos socio cognitivo que contribuem com a empatia e 
posteriormente a fixação da temática abordada. 
 
Apresentação 
 
A criação desse projeto de extensão teve como objetivo trazer informações para a 
população de visitantes, especialmente as do sexo feminino, que visitam seus parceiros ou 
parentes alojados na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. Considerando a 
incidência significativa de doenças infectocontagiosas na região que abrange a 8ª Regional 
de Saúde e a vulnerabilidade social em que as mulheres que realizam a visita íntima aos 
detentos se encontram, nossa assistência visa a prevenção e promoção na saúde com 
ações sociais que garantam conhecimento e bem estar aos envolvidos. Em parceria com a 
Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, vinculada ao Departamento Penitenciário do 
Paraná (DEPEN), foi desenvolvido um cronograma de atividades e realização de encontros 
periódicos aos sábados, ofertando momentos de confraternização, atividades de 
relaxamento e momentos de informação, abordando não somente o tema das doenças 
infectocontagiosas como também a saúde da mulher.  
 

 
265 Docente do curso de Direito do Centro de Ciências Aplicadas, Campus Francisco Beltrão . E-mail: 

vanessa.fontana@unioeste.br.  
266 Docente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão . E-mail: 

liraneferreto@uol.com.br  
267 Discente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão . E-mail: 
alana_vogt@hotmail.com 
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Procedimentos Adotados 
 
Dando continuidade a atividades já desenvolvidas em outros anos, baseando-se em 
experiências anteriores, as ações atuais buscam alertar o público-alvo a respeito das 
patologias abordadas, visando a prevenção, eliminação de fatores de risco e detecção 
precoce para um tratamento mais efetivo.  
Para cada momento desenvolvido durante os encontros, obtivemos um conhecimento 
prévio por meio da leitura de diversos artigos obtidos em plataformas como PubMed, BVS 
e SciELO, utilizando palavras-chave condizentes com o tema proposto, o que permitiu o 
desenvolvimento de palestras explicativas e atividades práticas com as visitantes. Além 
disso, também realizamos outras atividades de maior descontração como cafés da manhã, 
ioga, alongamento e espaço para conversas e integração, na intenção de estabelecer 
vínculos de confiança e camaradagem entre os estudantes da equipe e as mulheres 
visitantes.  
Dentre os temas abordados para as palestras e discussão, selecionamos IST’s, câncer de 
mama, HPV e câncer de colo de útero, uso de métodos contraceptivos e reposição 
hormonal. As IST’s são um grande problema de saúde pública, uma vez que, segundo a 
OMS, são a principal causa global de doença aguda, infertilidade, invalidez e morte,  
frequentemente relatadas e com várias consequências de natureza sanitária, social e 
econômica. O HPV, por sua vez, consiste em uma infecção viral que está frequentemente 
relacionada ao câncer de colo de útero, devido ao potencial oncogênico de algumas 
variações dos vírus, o qual pode ser prevenido por meio da vacinação. Ainda, foi abordada 
a importância do autoexame e rastreamento para a detecção precoce de câncer de mama, 
o qual segundo o INCA, é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país, 
excetuando-se os tumores de pele não melanoma, e também o que mais mata. 
Além disso, também debatemos a respeito do uso de anticoncepcional e a reposição 
hormonal. Os anticoncepcionais hormonais, incluindo os anticoncepcionais combinados 
orais, são os métodos contraceptivos reversíveis mais eficientes disponíveis e ao mesmo 
tempo são os mais utilizados no planeta, devido à facilidade de seu uso e efetividade, 
embora a não adesão correta ao uso possa ocasionar em falha. Já a terapia de reposição 
hormonal é utilizada em mulheres no climatério, não só para corrigir os sintomas típicos da 
pós-menopausa, mas também como fator de proteção para várias doenças, inclusive e, 
principalmente, as doenças cardiovasculares e ósseas. 
 
Resultados 
 
É perceptível que há uma insuficiência de informações prévias a respeito dos temas 
abordados e quando existentes, por vezes são de senso comum, o que evidencia a 
importância das palestras ministradas. O uso de uma linguagem de fácil entendimento e a 
criação de vinculos entre a equipe e o público-alvo foram fatores de grande importância 
para uma maior adesão ao projeto. 
Além disso, essas ações voltadas para a prevenção, a fim de evitar a ocorrência da doença 
com estratégias voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco, são uma 
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forma importante para apoiar a população a mudar seus hábitos em prol de uma vida mais 
saudável e com qualidade, além de reduzir custos para o Estado no tratamento das 
patologias. 
 

 
 

Figura 1 – Confraternização com café da manha enquanto os alunos aferiam a pressão das visitates. 
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Figura 2 – Desenvolvimento de exercícios de ioga, alongamento e relaxamento. 

 
 
 
Considerações Finais 
 
A importância de levar o conhecimento a essa população socialmente vulnerável são 
confirmadas considerando as premiações que o projeto já recebeu desde a sua 
implementação (SESI ODS e prêmio na assembleia legislativa do estado do PR) e também 
por um maior controle epidemiológico provindo da conscientização contínua sobre a saúde 
do público-alvo. Observou-se que apesar dos avanços dos serviços de saúde, as mulheres 
alvo deste projeto ainda tem pouco acesso a informação que é uma das ferramentas 
importantes para a prevenção das IST´s. Acolhimento associado a informação tem sido 
uma estratégia positiva na ação deste projeto que reflete-se na recepção e participação das 
mulheres que tem sido observado ao longo da execução do projeto. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida - Doutora em saúde coletiva, docente do curso 
Medicina, CCS, Campus de Francisco Beltrão, liraneferretot@uol.com.br, (46) 35204830, 
Rua Maringá, 1200. Bairro: Vila Nova Caixa Postal 371. Francisco Beltrão - Paraná CEP 
85605-010 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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CIATOX: EXPERIÊNCIA DO AMBULATÓRIO DE TOXICOLOGIA NO ATENDIMENTO 

DE INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR AGROTÓXICOS 

 
Ana Maria Itinose268 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Carla Brugin Marek269, Fabiano Sandrini270, Fernanda Coleraus Silva271, 
Sérgio Nascimento Pereira272 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Agrotóxicos; Agricultores; Intoxicação crônica. 
 
Resumo 
 
Embora os agrotóxicos tragam benefícios quanto ao controle de pragas, o seu uso 
indiscriminado pode afetar a saúde humana resultante da exposição ocupacional quanto da 
contaminação ambiental. A exposição aguda vem sendo discutida há muitos anos, porém 
a intoxicação crônica muitas vezes pode ser subnotificada. Há evidências de que a 
exposição aos agrotóxicos pode vir a causar no ser humano doenças crônicas como a 
Doença de Parkinson, Alzheimer, Esclerose Múltipla, Diabetes, Angina Cardiovascular e 
Doença Renal Crônica. Casos crônicos, quando chegam nos serviços médicos, são 
pacientes com sintomatologia vaga. O nexo entre a história pregressa da doença e os 
hábitos de vida do paciente são importantes para entender a intoxicação crônica por 
agrotóxicos e com isso, buscar o tratamento mais adequado. Foi aplicado o Protocolo de 
Avaliação das Intoxicações Crônicas por Agrotóxicos em pacientes atendidos no 
Ambulatório de Toxicologia do CIATox/HUOP, no período de Julho a Outubro de 2016. Dos 
19 casos estudados, 8 foram classificados como provável intoxicação crônica pelo uso de 
agrotóxicos. Apesar de, ainda existirem lacunas a serem preenchidas com relação a esse 
tema, devido aos poucos estudos sobre as doenças crônicas causadas pela exposição aos 
agrotóxicos, as informações levantadas através do Ambulatório de Toxicologia confirmaram 
danos à saúde dos entrevistados pelo uso contínuo de agrotóxicos. 
 
 
Apresentação 
 
A intoxicação crônica por agrotóxicos: 
Os agrotóxicos são considerados um das substâncias mais impactantes no que se refere à 
contaminação ambiental nos dias atuais. Embora os agrotóxicos tragam benefícios quanto 

 
268 Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: ana.itinose@unioeste.br  
269 Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: carla.marek@unioeste.br 
270 Doutor, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: fabiano.sandrini@unioeste.br 
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ao controle de pragas, o seu uso indiscriminado pode afetar a saúde humana resultante da 
exposição ocupacional quanto da contaminação ambiental. O tempo de contato prolongado 
pode causar no homem, diferentes distúrbios nos sistemas nervoso, endócrino, 
imunológico, reprodutivo, renal, cardiovascular e respiratório (MOSTAFALOU & 
ABDOLLAHI, 2013). A exposição aguda vem sendo discutida há muitos anos, porém a 
intoxicação crônica muitas vezes pode ser subnotificada, visto que pode se manifestar após 
meses ou anos, após exposições a baixas ou moderadas quantidades de produto e, mesmo 
assim pode comprometer o indivíduo de forma irreversível (SESA, 2013). Há evidências de 
que a exposição aos agrotóxicos pode vir a causar no ser humano doenças crônicas como 
a Doença de Parkinson, Alzheimer, Esclerose Múltipla, Diabetes, Angina Cardiovascular e 
Doença Renal Crônica (LeBLANC et al., 1997; MOSTAFALOU & ABDOLLAHI, 2013).  
A exposição crônica a baixas quantidades de agrotóxico é considerada um fator de risco 
importante para o desenvolvimento de câncer (MOSTAFALOU & ABDOLLAHI, 2013), mas 
não somente deste, pois sabe-se que a exposição ao DDT e outros organoclorados na 
região dos Grandes Lagos promoveu a incidência de más formações congênitas em 
mamíferos, aves e répteis, associada ao uso destes produtos na região. A endometriose, 
abortos espontâneos e decréscimo na taxa de natalidade, foram relatados em mulheres 
expostas aos agrotóxicos (HAMLIM & GUILLETTE, 2010). Ainda há outros estudos 
mostrando que alguns inseticidas afetam o sistema endócrino e podem causar alterações 
na fertilidade (LeBLANC et al., 1997). Em relação aos inseticidas, grande parte destes 
podem causar neurotoxicidade e esta, pode ser vista em casos de intoxicações agudas e 
crônicas com exposições a subdoses ao longo dos anos (NEVES & BELLINI, 2013). 
A exposição aos agrotóxicos, seja ela ocupacional ou proveniente de uma contaminação 
ambiental traz implicações preocupantes não somente à toxicidade aguda mas também aos 
possíveis efeitos a longo prazo. Casos crônicos, quando chegam nos serviços médicos, 
são pacientes com sintomatologia vaga, como cefaleia, mal estar geral, epigastralgia, entre 
outros. Muitas vezes o tratamento de escolha difere do real motivo (POSSAS & TRAPÉ 
apud LEVIGARD & ROZEMBERG, 2004). 
Sendo assim, o nexo entre a história pregressa da doença e os hábitos de vida do paciente 
são importantes para entender a intoxicação crônica por agrotóxicos e com isso, buscar o 
tratamento mais adequado. 
 
Procedimentos Adotados  
 
O Protocolo de Avaliação das Intoxicações Crônicas por Agrotóxicos, instituído pela 
Secretaria Estadual de Saúde do Paraná m 2013, foi aplicado em pacientes atendidos no 
Ambulatório de Toxicologia do CIATox/HUOP no período de Julho a Outubro de 2016. 
Os pacientes na sua maioria, foram agricultores rurais e com suspeita de intoxicação 
crônica por agrotóxicos, provenientes dos munícipios de Anahy, Cascavel, Céu Azul, 
Guaraniaçu, Rio do Salto, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste, pertencentes à 10a 
Regional de Saúde. 
 
Resultados   
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Foram atendidos 19 pacientes, sendo 14 pacientes do sexo masculino (74%) e 5 do sexo 
feminino (16%). A faixa etária foi de 35 a 67 anos para os homens (média de 55 anos) e de 
49 a 59 anos para as mulheres (média de 58 anos). 16 destes (84%) procedem da zona 
rural e 3 (16%) da área urbana. Quanto à escolaridade 8 deles (42%) não possuem o Ensino 
Fundamental completo, 5 (26%) o possuem, 2 (11%) tem o Ensino Médio, 1 (5%) Superior 
Completo e 3 (16%) não informaram. Quatorze (74%) dos entrevistados são agricultores, 4 
(21%) do lar e 1 (5%) auxiliar de serviços gerais. Os agrotóxicos mais utilizados, por classe, 
foram Organofosforados, Piretroides e Piretrinas, seguidos por Picloram, Carbamatos, 
Triazóis, Benzoiluréias, Organoclorados, Glicinas Substituídas, Triazinas e Hidrazidas. 
Quanto aos sintomas neuropsiquiátricos relatados, houve prevalência da diminuição da 
acuidade visual (74%) seguido de câimbras (58%). A maioria dos pacientes não apresentou 
alteração do exame físico geral (67%); e a alteração que predominou na avaliação clínica 
foi a hipoestesia (34%) seguida da perda de audição. Noventa e um por cento dos pacientes 
apresentaram algum tipo de exame laboratorial alterado. 
 
Considerações Finais 
 
As informações levantadas através do Ambulatório de Toxicologia confirmaram danos à 
saúde dos entrevistados pelo uso contínuo de produtos agrotóxicos. Dos 19 casos 
estudados, 8 foram classificados como provável intoxicação crônica pelo uso de 
agrotóxicos. Três casos sugeriam sintomas relacionados à intoxicação aguda, 8 casos 
demandavam estudos complementares sobre o efeito tóxico dessas substâncias no 
homem. Existem, ainda, várias lacunas a serem preenchidas com relação a esse tema, 
devido aos poucos estudos sobre as doenças crônicas causadas pela exposição aos 
agrotóxicos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone (45) 3321-5261 (CIATox) e (45) 3321-5429 (Laboratório de Toxicologia)  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
24081/2008 
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Resumo 
 
A Clínica de Direitos Fundamentais e Trabalho é um projeto de extensão da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu que tem como objetivo principal 
conhecer e divulgar políticas públicas de proteção e promoção dos direitos fundamentais e 
sociais dos migrantes a partir da metodologia das clínicas jurídicas. Objetiva-se identificar, 
compreender e debater com o público alvo, por meio de oficinas temáticas, questões locais 
pertinentes quanto a esse objeto. Busca-se, igualmente, aproximar os discentes e docentes 
desses sujeitos, bem como da rede de instituições e atores sociais que atuam nessa área. 
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Justifica-se esse projeto diante dos deveres específicos de proteção e promoção dos 
direitos sociais fundamentais dos migrantes no plano do Direito Internacional, do Mercosul 
e do direito interno brasileiro. Especificamente na região de Foz do Iguaçu, dados coletados 
pela Casa do Migrante indicam a procura significativa por informações e encaminhamentos 
quanto a temas associados a direitos fundamentais sociais, tais como questões afetas ao 
trabalho, previdência social, direito à saúde e direito à educação. Os resultados esperados 
são: a) identificar pontos específicos de vulnerabilidade dessa população; b) identificar as 
principais demandas desses sujeitos quanto à proteção e promoção de direitos 
fundamentais sociais; c) contribuir para a construção e aperfeiçoamento de políticas 
públicas locais e regionais, de modo a potencializar os efeitos positivos dos fluxos 
migratórios e o desenvolvimento sustentável das regiões de fronteira.  
 
 
 
Apresentação 
 

Sabe-se que Foz do Iguaçu, por ser uma cidade fronteiriça, apresenta muitas 
demandas quando se trata da situação dos migrantes no que diz respeito ao acesso pleno 
de seus direitos fundamentais sociais. A falta de acesso às informações legais, a dificuldade 
com o idioma e com a inserção no mercado de trabalho, a xenofobia e as barreiras quando 
se trata do acesso à saúde e educação são apenas alguns dos problemas encontrados 
nessa região.  

O migrante, por se encontrar em um país diverso daquele de sua nacionalidade, 
caracteriza-se juridicamente como estrangeiro. Isso significa - jurídica, social e 
culturalmente - o “não-pertencimento a um grupo de referência determinado”, nesse caso, 
os nacionais de um Estado. Essa percepção do estrangeiro como um não-pertencente e, 
consequentemente, como o Outro, pode desempenhar função legitimadora para a 
depreciação e exclusão, bem como reforçar a unidade do grupo que repele o diferente 
(LOPES, 2009, p. 31-32), o que pode contribuir negativamente para a proteção e promoção 
dos direitos fundamentais sociais desses sujeitos. 

Dado isso, viu-se se a importância da criação de um projeto de extensão que 
atendesse as necessidades básicas desses migrantes, e é neste momento que surge a 
Clínica de Direitos Fundamentais, Sociais e Migração. Isso porque, permanecem as 
violações aos direitos fundamentais dos migrantes, seja por parte dos Estados, seja por 
parte dos atores privados, bem como se observa a intensificação e ampliação de discursos 
no campo político e da opinião pública pautada pela xenofobia e pelo repúdio às migrações. 

Essa perspectiva é visível, por exemplo, na posição da Organização Internacional 
para Migrações da ONU: “A migração é umas das questões definidores do século XXI. Ela 
é agora um componente essencial, inevitável e potencialmente benéfico para a vida 
econômica e social de cada país e região. A questão não se apresente mais nos termos 
sobre aceitar a migração, mas sim sobre como administrar efetivamente a migração de 
forma a aumentar seus impactos positivos e reduzir os impactos negativos”. 

A potencialização dos efeitos positivos das migrações é reforçada significativamente 
na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU (2015), nos seguintes 
termos: “Reconhecemos a contribuição positiva dos migrantes para o crescimento inclusivo 
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e o desenvolvimento sustentável. Reconhecemos também que a migração internacional é 
uma realidade multidimensional de grande relevância para o desenvolvimento dos países 
de origem, de trânsito e de destino, o que exige respostas coerentes e globais. Iremos 
cooperar internacionalmente para garantir uma migração segura, ordenada e regular que 
envolve o pleno respeito pelos direitos humanos e o tratamento humano dos migrantes, 
independentemente do status de migração, dos refugiados e das pessoas deslocadas”. 

Entre os objetivos e metas da Agenda 2030, destacam-se o objetivo 8 quanto ao 
tema das migrações. O objetivo 8 trata do compromisso de “promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos”. Como parte do crescimento econômico inclusivo e sustentável e do 
trabalho decente, a meta 8.8 indica que este compreende “Proteger os direitos trabalhistas 
e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores , 
incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes , e 
pessoas em empregos precários” 

No que tange às normas regionais, especificamente no âmbito do Mercosul, destaca-
se o artigo 7.º da Declaração Sociolaboral. Esse elenca o compromisso adotado pelos 
Estados-Partes de que “todos os trabalhadores, independentemente de sua nacionalidade, 
têm direito à assistência, à informação, à proteção e à igualdade de direitos e condições de 
trabalho, bem como direito de acesso aos serviços públicos, reconhecidos aos nacionais 
do país em que estiver exercendo suas atividades, em conformidade com a legislação de 
cada país”. 

Diante de todas essas circunstâncias, a construção desse projeto de extensão 
apresenta como  objetivo geral conhecer e divulgar para o público alvo as políticas públicas 
de proteção e promoção dos direitos fundamentais sociais dos migrantes na região de Foz 
do Iguaçu a partir da metodologia das clínicas jurídicas. Para tanto, os objetivos específicos 
são: a) Promover o intercâmbio e diálogo entre a comunidade universitária e os migrantes 
e residentes fronteiriços da região da Tríplice Fronteira; b) Identificar problemas centrais 
dessa região quanto ao acesso e à promoção dos direitos fundamentais sociais dos 
migrantes e residentes fronteiriços; c) Promover acesso e informação de modo a contribuir 
para a efetividade dos direitos fundamentais sociais aos migrantes e residentes fronteiriços; 
d) Contribuir para a construção e aperfeiçoamento de políticas públicas, bem como da 
correspondente rede de atendimento aos migrantes e residentes fronteiriços. 
  
Procedimentos Adotados 
 

Adota-se a metodologia de clínica de direitos humanos para o desenvolvimento do 
projeto. Essa metodologia tem como características centrais: a) conhecer a realidade dos 
atores sociais e sua vivência com a concretização dos direitos fundamentais sociais; b) 
estabelecimento de diálogo entre a comunidade acadêmica e os migrantes e residentes 
fronteiriços; c) multidisciplinariedade ao propor ações integradas na área jurídica em sentido 
estrito e na área da pedagogia e letras, tendo como eixo comum os direitos humanos; d) 
estimular os migrantes e residentes fronteiriços, bem como a comunidade acadêmica a 
participar em espaços político-deliberativos, contribuindo para o protagonismo desses 
atores sociais nas esferas institucionais com atribuições de elaboração e implementação 
de políticas públicas. 
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Desse modo, o itinerário formativo dos discentes amplia-se, para além do ensino em 
sala de aula e da pesquisa teórica e torna-se possível debater os efeitos concretos da 
regulamentação jurídica e das políticas públicas. Com o referencial clínico, o campo jurídico 
é experimentado pelos participantes de modo a questionar a idealização e a abstração do 
direito; a reconhecer a potencialidade do direito para manter (e produzir) exclusões e 
desigualdades e, igualmente, para ser instrumento de transformação social, especialmente 
por meio da linguagem dos direitos humanos e direitos fundamentais. 

Para tanto o projeto será executado em três grandes eixos: a) planejamento das 
atividades e divulgação para o público alvo (migrantes e residentes fronteiriços); b) oficinas 
temáticas na área de direitos fundamentais sociais e de compreensão da língua portuguesa 
para estabelecer o diálogo, coleta de dados, escuta das vivências dos migrantes e 
residentes fronteiriços; c) análise dos dados e proposição de ações integradas na área 
jurídica em sentido estrito e na área de pedagogia e letras que contribuam para a efetivação 
dos direitos fundamentais sociais dos migrantes e residentes fronteiriços da tríplice 
fronteira. 
 
Resultados 
 

Por meio desse projeto foi possível desenvolver algumas atividades, dentre elas 
cabe destacar uma visita técnica em outubro de 2018 ao Ministério Público do Trabalho 
com os procuradores Cláudia Honório e Fabrício Gonçalves, para uma conversa sobre os 
desafios da atuação do MPT na região.  

Outra atividade relevante diz respeito às oficinas promovidas pela Clínica. Em 
primeiro lugar podemos citar uma oficina que tinha o intuito de conversar diretamente com 
os migrantes, para dessa forma, entender as reais demandas apresentadas por eles, além 
de promover uma assistência jurídica no que diz respeito à legalização dos mesmos no 
país. Nessa oficina ficou evidente a dificuldade desses migrantes conseguirem emprego 
devido à falta de domínio do português.  

Com base nisso, buscou-se dentro da Unioeste em Foz Do Iguaçu, com a parceria 
de outros cursos, como letras e pedagogia, o desenvolvimento de atividades específicas 
nesse aspecto, promovendo curso de português para migrantes. Este projeto tem previsão 
de início no mês de junho de 2019.  

Outra questão apontada posteriormente pelos migrantes tem a ver com a dificuldade 
das mulheres trabalharem como domésticas, dadas às disparidades culturais no que tange 
a limpeza de casa. Dado isso, a Clínica novamente buscou ajuda dentro da universidade e 
encontrou a solução com a professora Lavínia Martins, do curso de Hotelaria da 
Unioeste/Foz. Esta professora, durante uma tarde inteira, instruiu-os sobre as tarefas 
domésticas nas residências e empresas. Os temas abordados foram sobre: as diferenças 
no âmbito dos trabalhos domésticos e empresariais; os direitos trabalhistas; como elaborar 
corretamente um currículo; a organização e gestão do tempo para realizar as tarefas; entre 
outros assuntos de relevância para a atividade. 
 Em novembro de 2018, a Clínica organizou o I Colóquio sobre Migração e Direitos 
Fundamentais sobre os desafios da migração em Foz do Iguaçu que contou com a 
presença de representantes da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações 
com a Comunidade e da Secretaria de Assistência Social de Foz de Iguaçu. 
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 Em abril de 2019, a Clínica também auxiliou na organização do evento sobre a 
Campanha Abril Verde – Diálogos sobre a Proteção à Saúde e Segurança do Trabalho, em 
parceria com o MPT e a Gerência Regional do Trabalho.  

No mês de maio de 2019 foi promovido outro evento sobre os dois anos da Lei de 
Migração que contou com a presença de procuradores do trabalho, policiais federais, 
advogados e ainda a participação do presidente da associação de venezuelanos em Foz 
do Iguaçu, em um momento de união, esclarecimentos e participação de vários envolvidos.  

Além disso, há reuniões semanais com os participantes, nessas reuniões tem-se o 
intuito de discutir projetos e formas de atender as demandas dos migrantes. A próxima 
tarefa em andamento é a elaboração de um questionário para ser aplicado na Casa do 
Migrante e coletar dados, principalmente, a respeito das condições de trabalho e saúde em 
Foz do Iguaçu.  

Pode-se perceber com base nas atividades desenvolvidas pela Clínica, uma 
evolução na inserção dos migrantes no município de Foz do Iguaçu, as atividades foram 
muito produtivas e provam que este projeto de extensão tem grande relevância no meio 
social. Pode-se notar também uma maior conexão entre a comunidade civil, os migrantes 
e os órgãos responsáveis pela regularização dos migrantes em uma luta pelo acesso e a 
garantia dos Direitos Fundamentais e Sociais para toda a sociedade. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: clinica.unioeste@gmail.com 
 
Facebook: Clínica de Direitos Fundamentais e Migração 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
55193/2018 
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Resumo 
Este projeto tem por objetivo disponibilizar um serviço regular de assessoria em Projetos 
de Melhoria de Processos, para as empresas associadas ao Sindhotéis. A metodologia 
envolve práticas de projetos de melhoria de processos, com o uso de fluxogramas, e 
metodologias ativas. Métodos para o desenvolvimento de habilidades como criatividade e 
capacidade de resolução de problemas. Práticas para a melhoria do profissional egresso 
da Unioeste bem como das empresas do setor. 
 
Apresentação 
 

Esta parceria visa contribuir para a formação dos alunos do Curso de Bacharelado 

em Hotelaria, bem como com a função social da UNIOESTE enquanto Universidade Pública 

contribuindo para a melhoria contínua das empresas do setor de hotelaria, eventos, lazer e 

alimentos e bebidas da cidade de Foz do Iguaçu e região. 

Um grupo de trabalho formado por alunos e coordenado por docentes do Curso de 

Bacharelado em Hotelaria prestarão, periodicamente, na estrutura do Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, assessoria para Projeto para Melhoria 

de Processos em empresas do setor de hotelaria, eventos, lazer e/ou alimentos e bebidas. 

 
276 Pós-Doutor, curso de Bacharelado em Hotelaria, centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, campus 
de Foz do Iguaçu. E-mail: cas_tur@yahoo.com.br. 
277 Estudante, curso de Bacharelado em Hotelaria, centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, campus de 

Foz do Iguaçu. E-mail: lm.bruno98@gmail.com. 
278 Estudante, curso de Bacharelado em Hotelaria, centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, campus de 

Foz do Iguaçu. E-mail: gmasson157@gmail.com. 
279 Estudante, curso de Bacharelado em Hotelaria, centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, campus de 

Foz do Iguaçu. E-mail: thais.alfer@gmail.com. 
280 Estudante, curso de Bacharelado em Hotelaria, centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, campus de 
Foz do Iguaçu. E-mail: yaowang.1209@gmail.com. 
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O projeto tem por escopo complementar a formação dos discentes do curso de 

Bacharelado em Hotelaria, Turismo e outros que por ventura venham a ser integrados ao 

projeto. Neste sentido, visa proporcionar um aumento da visibilidade dos cursos envolvidos 

e da UNIOESTE pelas atividades regulares que serão desenvolvidas junto às empresas do 

trade turístico. 

Por sua vez, o interesse do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 

Foz do Iguaçu se encontra na possibilidade de disponibilizarem para os seus associados e 

empresas do setor uma assessoria para melhoria de processos, amparada em mão de obra 

qualificada e em contínua formação. Também, pela possibilidade de contribuição com a 

formação de profissionais mais alinhados com as práticas de mercado do setor das 

empresas da região 

 

Procedimentos Adotados 

 

 Inicialmente foram realizadas conversas ao longo do primeiro semestre de 2018, 

entre a coordenação do curso de Hotelaria e a atual diretoria do SindHoteis para a criação 

do projeto de extensão, seleção dos alunos e realizado treinamento de qualificação dos 

mesmos. 

O trabalho era semanal com a ida da equipe de trabalho estava a disposição em um 

escritório na sede do Sindhotéis para o atendimento das suas empresas associadas, 

mediante previa divulgação semanal.  

A sistemática do atendimento foi através de agendamento com os funcionários do 

Sindhotéis, sendo agendando no máximo uma empresa por semana. 

Mesmo sem agendamento os alunos estavam regularmente no SindHoteis. 

Enquanto as empresas não agendavam os alunos obtiveram acesso a lei geral de eventos 

e a convenção coletiva da categoria. 

Os alunos atenderam as demandas surgidas da parte dos empresários do setor de 

hotelaria sindicalizados. O Sindhoteis forneceu a estrutura física para o atendimento regular 

dos empresários em sua sede, com sala especifica para este fim. 
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Resultados 
 
 
 Apesar da divulgação e reportagens veiculadas nas mídias utilizadas pelo 

SindHotéis identificou-se pouca adesão dos empresários, o que gerou uma análise na 

sistemática de trabalho para 2019. 

 

Considerações Finais 

 

O projeto é visto como uma oportunidade para os alunos atuarem com problemas 

reais do setor de hotelaria, alimentos e bebidas, eventos e lazer da cidade de Foz do Iguaçu 

e região, área de abrangência do SindHoteis. 

 O SindHoteis vê o projeto como uma oportunidade de ofertar um serviço qualificado 

para os seus membros. Uma oportunidade para que as empresas associadas possam 

seguir buscando qualificação e auxilio para a resolução de seus problemas. 

 Contudo ainda não contamos com empresários que enxerguem este tipo de 

oportunidade da mesma forma. Visto que a procura foi mínima da parte do empresariado 

local. 

 Para o ano de 2019, algumas mudanças terão que ser realizadas ate em função dos 

alunos envolvidos que vão para o estagio supervisionado o que pode envolver inclusive 

viagem para fora da cidade de Foz do Iguaçu. 

 Outro ponto que foi identificado na analise realizada com os alunos foi o fato do 

gestor ter que se deslocar para o SindHoteis para realizar o seu registro do interesse e 

descrever a sua demanda de serviço. 

 Para o ano de 2019, o grupo decidiu atuar com formulário online para o registro da 

demana para minimizar o possível impacto do gestor ter que se deslocar para o SindHoteis. 

 Desta forma não mais serão necessários que os alunos estejam semanalmente no 

SindHoteis para receber os empresários que estariam se deslocando até lá para enviar as 

suas demandas. 
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Inicialmente seria disponibilizado formulário online com chamadas de editais para 

que os empresários ao verem as chamadas de editais pudessem preencher o formulário 

online com a vossa demanda. 

 Contudo apos algumas reuniões de avaliação e analise esta sendo criada toda uma 

sistemática composta das seguintes etapas: 

- disponibilizar um formulário online, com fluxo contínuo; 

- realizar divulgação continuada via as mídias utilizadas pelo SindHoteis e pelo curso de 

hotelaria da Unioeste campus de Foz do Iguaçu; 

- criar um treinamento a cada inicio de semestre para os alunos interessados em atuar caso 

haja demanda; 

- criar um fluxo de contratação de alunos – por área de interesse - em caso de haver 

demandas da parte dos empresários; 

- criar um grupo de alunos para atuarem como mentores dos alunos que estão iniciando no 

projeto. 

 

Forma(s) de contato com a ação 

 

A forma de contato para a ação sempre foi via o SindHoteis, até como uma forma de 

reforçar o parceiro perante os seus membros. Contudo em função da mudança de 

sistemática a forma de contato será via e-mail e o formulário online que será criado. 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 

 

CR 55191/2018 

 

Referências 
 
Conforme normas da ABNT. Serão aceitas apenas referências de obras que estiverem 
contidas no trabalho. Cuidado!) 
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COACHING EM HOSPITALIDADE: HOTELARIA, GASTRONOMIA, LAZER, EVENTOS 

E TURISMO 

 
Claudio Alexandre de Souza281 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Educação Profissional) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Coaching; Hospitalidade; Unioeste. 

 
Resumo 
O objetivo deste projeto de extensão será o de orientar profissional e educacionalmente os 
egressos ou profissionais da área de setor de hospitalidade: hotelaria, turismo, 
gastronomia, lazer e eventos. A metodologia base para este projeto de extensão será o de 
proporcionar qualificação continuada para os docentes e o público alvo envolvido neste 
projeto, direta ou indiretamente. O projeto possibilitará também ao público alvo orientação 
e supervisão profissional e constantemente atualizada. 
 
Apresentação 

 

O curso de bacharelado em Hotelaria da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu, 

vem passando por uma constante redução na demanda de ingressos, percebido em 

atividades de extensão desenvolvidas em anos anteriores, pelo coordenador deste projeto, 

como sendo em função, também, da pouca visibilidade do curso. Isto posto, propõem-se 

por intermédio deste, uma atividade de extensão diretamente relacionada a área do curso, 

de forma a contribuir efetivamente para a divulgação dos cursos de bacharelado em 

hotelaria e de turismo da UNIOESTE, do campus de Foz do Iguaçu. 

Este projeto propõem, além da divulgação dos docentes e, consequentemente, dos 

Cursos de bacharelado em Hotelaria e de Turismo, da UNIOESTE – campus de Foz do 

Iguaçu, dar condições e cobrar que os docentes que participarem do projeto, estejam em 

constante atualização com relação as técnicas e práticas de atuação profissional do setor 

de hospitalidade, tais como hotelaria, turismo, gastronomia, lazer e eventos. 

 
281 Pós-Doutor, curso de Bacharelado em Hotelaria, centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, campus 
de Foz do Iguaçu. E-mail: cas_tur@yahoo.com.br.  
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Um dos resultados que impactará diretamente nas atividades de ensino nos Cursos 

de Bacharelado em Hotelaria e de Turismo da UNIOESTE será o fato dos docentes 

envolvidos terem que buscar se qualificarem para que possam efetivamente atuar com o 

publico alvo do projeto. Essa melhoria em sua formação como educador impactará 

positivamente nas práticas docentes nos Cursos de bacharelado em Hotelaria e de 

Turismo. 

E, sem dúvida, este projeto visa auxiliar a universidade no seu papel de atuar com a 

sociedade, o que neste caso engloba os egressos do Curso de Hotelaria e de Turismo, da 

UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu, bem como as organizações públicas e privadas 

do setor de hospitalidade, tais como hotelaria, turismo, gastronomia, lazer e eventos, de 

forma efetiva e continuada para aqueles que tiveram ou não acesso a educação formal. 

 

Procedimentos Adotados 

 

Realização continuada de cursos de aperfeiçoamento. 

Divulgação das ações realizadas como forma de promover o curso de bacharelado 

em Hotelaria da Unioeste e o projeto de extensão. 

Busca constante de parcerias para realização de ações na área de atuação do 

projeto de extensão. 

Articulação com parceiros para criação de projetos aplicados ao mercado de 

trabalho. 

Realiza mentoria regularmente com Newton Paskin – Apple, USA, desde agosto de 

2018. 

 

Resultados 

 

Parceria com os alunos de graduação do curso de bacharelado em Hotelaria para 

comunicação das ações realizada pelo projeto de extensão como forma de divulgação do 

curso de Hotelaria. 



 

 

Pá
gi

n
a3

50
 

Oficina sobre Gestão Criativa em Resorts para a cargos de chefia do para o Wish 

Resort Foz. 

Oficina de Formação de Chefia para os alunos de cursos superiores de Foz do 

Iguaçu e região. 

Orientação e Assessoria para recrutamento e seleção de estagiários de hotelaria 

para o Ecologic Ville Resort de Caldas Novas, junto aos cursos superiores de Turismo e 

Hotelaria do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para a 

temporada de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. 

Oficina sobre Capacidade Criativa para o Wish Resort Foz. 

Oficina sobre Empreendedorismo e Cooperativismo para a ONG Crianças no 

Esporte da cidade de Foz do Iguaçu. 

Oficina sobre redação cientifica para os alunos de cursos superiores de Foz do 

Iguaçu. 

Oficina sobre Desenvolvimento de Habilidades para o Futuro para os alunos de 

segundo grau das escolas estaduais de Santa Terezinha. 

Assessoria para as chefias imediatas das equipes de lazer e entretenimento do 

Ecologic Ville Resort e do Rio Quente Resort, do estado do Goiás. 

Assessoria na área de Responsabilidade Social Empresarial para o Cataratas Park 

Hotel, na cidade de Foz do Iguaçu. 

Cursos de responsabilidade social empresarial na cidade de La Coruña e de Lugo, 

na Galícia na Espanha. 

Atua como Mentor no projeto Escolas Sustentáveis na cidade de Três Cachoeiras no 

estado de Goiás. 

Atua como Mentor na área de Turismo no Hackatour Cataratas 2019 realizado na 

cidade de Foz do Iguaçu.  

 

Considerações Finais 
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O desenvolvimento de autoconhecimento nem sempre é fácil, a cada novo passo a 

cada novo aprendizado eu vejo o quanto ainda ha por aprender e o quando o aprendizado 

adquirido contribui para a realização das atividades regulares como docente e coordenador. 

O apoio e a forma atual de gestão da Unioeste, mais especificamente no campus de 

Foz do Iguaçu me permitem seguir contribuindo para o desenvolvimento deste projeto de 

extensão ao longo dos últimos 5 anos. 

 

Forma(s) de contato com a ação 

 

A forma de contato é diretamente com o docente coordenador do projeto através dos 

seus telefones ou redes sociais. 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 

 

Número da CR: 43104/2014. 

 

Referências 

 

Conforme normas da ABNT. Serão aceitas apenas referências de obras que estiverem 

contidas no trabalho. Cuidado!) 

 

  



 

 

COLETIVO REGIONAL DE MULHERES AGRICULTORAS 

 
Roselí Alves dos Santos282 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Fabiane Zanini dos Santos283 

Rochelle Rigelli Moreira³ 
 

Área Temática: Trabalho 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Rural e questões agrárias 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Feira livre, plantas medicinais, horta urbana comunitária. 

 
RESUMO 
 
Este trabalho visa apresentar as atividades de extensão realizadas pelo projeto “Coletivo 
de Mulheres do campo e da cidade”, estas se pautam na articulação entre os saberes 
acadêmicos e os saberes populares da comunidade, numa construção interativa entre a 
equipe do projeto e os sujeitos da comunidade para construção de ações que visam 
melhorar as condições de vida destas pessoas. As ações contribuem ainda para o 
crescimento e melhoria da formação profissional de formação docente das acadêmicas 
envolvidas. Neste sentido, o projeto tem por objetivo trabalhar com a emancipação das 
mulheres do campo e da cidade a partir da assessoria à diversas atividades realizadas, 
dentre elas a horta urbana comunitária localizada na Associação Marrecas Bem-Estar 
Menor, a Feira livre de agrotóxicos realizada na UNIOESTE campus de Francisco Beltrão 
e o acompanhamento das reuniões do Coletivo Regional de Mulheres Agricultoras do 
sudoeste do Paraná. As atividades realizadas no projeto são o acompanhamento da 
comercialização dos produtos livres de agrotóxicos na feira realizada todas as quartas-
feiras na UNIOESTE por duas mulheres agricultoras, o planejamento e realização de 
oficinas multidisciplinar, sobre a importância de uma alimentação saudável, o cultivo de 
hortaliças e plantas medicinais na AMARBEM, o acompanhamento das reuniões do 
Coletivo Regional de Mulheres e a participação do grupo de Pesquisa Corpo, Gênero e 
Diversidade. 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O projeto de extensão intitulado Coletivo de Mulheres do campo e da Cidade, 
(anteriormente denominado: Coletivo Regional de Mulheres Agricultora) acontece no 
campus de Francisco Beltrão, e tem o objetivo de resgatar saberes populares, 
especialmente das mulheres do campo e da cidade, e auxiliar a comunidade com ele 

 
282  Doutora, Geografia, Centro de Ciências Humanas, Francisco Beltrão. E-mail: 

roseliasantos@gmail.com.  
283  Acadêmica, Geografia, Centro de Ciências Humanas, Francisco Beltrão . E-mail: 

fabizanini36@hotmail.com. 
³   Acadêmica, Serviço Social, Centro de Ciências Humanas, Francisco Beltrão. E-mail: 
rochelle_moreira@hotmail. 

mailto:fabizanini36@hotmail.com
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envolvida, no sentido de melhoria de vida destes. Com este projeto estão envolvidas três 
ações, são elas: A Feira de Produtos Livres de Agrotóxicos; Atividades com crianças da 
AMARBEM; Acompanhamento das reuniões do coletivo. 
 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
 
Para desenvolver o projeto utilizamos uma metodologia participativa de interação com os 
sujeitos envolvidos, as quais são subsidiadas por estudos realizados em reunião de 
orientação. A seguir apresentamos como foram desenvolvidas as atividades correlatas ao 
projeto como: a feira livre, o trabalho com as crianças da Amarbem, acompanhamento das 
atividades do Coletivo e participação no grupo de Pesquisa. 
 
A FEIRA 
 
          A feira livre de agrotóxicos, que é inicialmente uma ação do Coletivo Regional de 
Mulheres Agricultoras para a geração de renda, tem por objetivo a emancipação econômica 
das mulheres agricultoras que dela participam, nesta feira, são comercializados diversos 
produtos produzidos e cultivados pelas próprias feirantes, produtos como panificados, 
hortaliças, geleias e frutas. O trabalho desenvolvido na feira é acompanhar as agricultoras 
e o cultivo dos produtos, tabular os produtos vendidos e divulgar a feira em redes sociais 
para que se tenha um maior alcance da população, aumentando assim o número de 
clientes, a feira tem se mostrado uma forma de obtenção de renda para as feirantes. 
 Atualmente, contamos com duas feirantes, das quais, uma é formada e esta fazendo 
mestrado em Agronomia, essa possui em seu estabelecimento uma agrofloresta em 
construção e seus produtos estão em processo de certificação orgânica. A outra feirante 
produz e comercializa os panificados, geleias e derivados de açúcar-de-cana.  
 

 
Fotografia 1 – Suelen e Ignês, atuais feirantes da feira livre de agrotóxicos. 

 

Atividades na AMARBEM 
 
       A AMARBEM é uma instituição que acolhe, em período de contra-turno escolar, 
crianças em situação de carência e no espaço da Instituição é produzida uma horta 
comunitária que consiste numa parceria entre famílias moradoras do bairro Padre Úlrico, a 
Unioeste e a Amarbem e tem por objetivo a produção de plantas medicinais, aromáticas e 
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hortaliças que se destinam à alimentação das crianças, bem como das famílias que 
trabalham na horta. O excedente da produção é comercializado pelas famílias e os recursos 
obtidos são revertidos para a manutenção da mesma.  
       A experiência desta horta é também uma consequência das atividades do Coletivo de 
Mulheres que buscou realizar a integração entre as mulheres do campo e da cidade, uma 
vez que as agricultoras que participam do Coletivo priorizam a produção de plantas 
medicinais e alimentos saudáveis.  
       Os moradores do bairro, que cuidam de seus canteiros na horta, participam de diversos 
cursos de treinamento técnico para a produção de hortaliças, além de visitas técnicas a 
hortas comunitárias de outros municípios e festas das sementes, trabalhar na horta se 
tornou uma atividade prazerosa, pois por mais cansativo que seja, existe uma troca de 
conhecimentos gigantesca nas conversas informais enquanto “carpimos” na horta. O grupo 
tem uma amizade e uma união muito grande, sempre que possível realizam jantas de 
confraternizações com jogos, onde todos os envolvidos com a horta participam. 
 

 
Fotografia 2 - Equipe da horta em confraternização 

 

       No sentido de melhorar a qualidade nutritiva da alimentação fornecida pela AMARBEM, 
buscamos através de um trabalho educativo ampliar a participação das crianças no espaço 
da horta, através da sua integração também com as famílias que trabalham na horta e com 
a própria produção de hortaliças. 
      Para atingir tal objetivo desenvolvemos atividades lúdicas e educativas para incentivar 
o consumo, por parte das crianças das plantas medicinais, aromáticas e das hortaliças. 
Além da questão do consumo, visando à melhoria na qualidade alimentar, também 
buscamos promover a consciência sobre a importância de um ambiente saudável, sem uso 
de agrotóxicos. É importante destacar que buscamos realizar as análises sobre a realidade 
em que estão inseridas de forma divertida e prazerosa. 
       Nas atividades do projeto as crianças frequentam a horta e, inclusive, participaram da 
construção de um canteiro no formato de mandala, na qual estão sendo cultivadas as 
plantas medicinais. A partir da mesma, são desenvolvidas oficinas temáticas para fomentar 
o consumo das plantas medicinais em diferentes formatos, do desenvolvimento de 
atividades que visem à educação ambiental, além de tentar ao máximo fazer o resgate do 
contato e convívio dessas crianças com familiares ou responsáveis legalmente pelos 
cuidados das mesmas. 
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       As oficinas do projeto são realizadas uma vez por semana, no período matutino e 
vespertino, sendo orientadas pela prof.ª coordenadora do projeto, por duas bolsistas de 
extensão, sendo uma de Geografia e uma de Serviço Social e por três acadêmicas 
voluntárias. Por ser uma temática que abrange diferentes dimensões a multidisciplinaridade 
é fundamental no processo. 

 
Fotografia 3 – Crianças na horta, AMARBEM. 

 

Atividades do coletivo Regional de Mulheres       
 
       O Coletivo regional de mulheres é uma forma de organização que congrega mulheres 
de diferentes origens profissionais, mas especialmente mulheres agricultoras, porém nos 
últimos anos o mesmo tem se reformulado e dele também fazem parte mulheres ligadas a 
setores urbanos da economia e sociedade regional, como sindicato de professores, 
sindicato de comerciários e as Universidades. 
       Neste ano de 2019, o Coletivo Regional de Mulheres, organizou um grande encontro 
regional de mulheres agricultoras, realizado na UNIOESTE campus de Francisco Beltrão, 
no dia 08 de março de 2019, em comemoração ao dia nacional da mulher, que contou com 
palestras e oficinas, com o seguinte tema “Nenhum direito a menos, Marielle Presente!” o 
qual contou com a presença de mulheres de toda a região sudoeste do Paraná.  
 Esta atividade foi um momento de reflexão que envolveu cerca de 300 mulheres e 
marcou a retomada do trabalho do Coletivo de Mulheres nas comunidades rurais da região 
sudoeste do Paraná. A participação da Universidade se deu na organização do evento, da 
articulação temática e da oferta de oficinas,além da disponibilização da estrutura física para 
realização do evento. 
 
Atividades no grupo de pesquisa 
 
        Além de todas as tarefas desenvolvidas na extensão, como a feira livre de agrotóxicos 
e as oficinas na Horta Comunitária da AMARBEM, também realizamos encontros semanais 
para discussão de textos como “Extensão ou Comunicação” do Paulo Freire, que nos 
ajudou a compreender o papel da extensão e de que forma ela deve ser realizada para que 
não se torne somente uma extensão técnica, que ignora a presença humana, mas sim uma 
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extensão que irá fazer com que o próprio humano tome consciência de sua realidade e a 
transforme. “(...). Sua ação de extensão se dá no domínio do humano e não do natural, o 
que equivale dizer que a extensão de seus conhecimentos e de suas técnicas se faz aos 
homens para que possam transformar melhor o mundo em que estão (...)” (Freire, 2014, P. 
10).  
        Os encontros para debates de textos do grupo são momentos de muita obtenção de 
conhecimento científico, sem os quais a prática de extensão seria pobre e incapaz de tocar 
e transformar a realidade das pessoas que com ela estão envolvidas. 
 O grupo também realiza eventos como o “IV Ciclo de debates mulheres na sociedade 
contemporânea e I Encontro do Grupo Corpo, Gênero e Diversidade” que traz para a 
universidade debates a cerda dos estudos de Gênero. 
   

 
Foto 4 – Encontro do Grupo de estudos Corpo, Gênero e Diversidade 

 

Considerações Finais 
 

O projeto de extensão é fundamental para que haja a comunicação entre a 
universidade e a comunidade, proporcionando a troca de saberes de forma empírica, 
fazendo o possível para aliar o científico ao tradicional para que esta junção possa agir de 
forma transformadora na vida de todos os envolvidos com esta ação, tanto da comunidade 
como dos acadêmicos e professores. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato telefônico do grupo: 46 35204838 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
40872/2013 
 
Referências 
 
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação?. Editora Paz e Terra, 2014. 



 

 

COMPOSIÇÃO QUIMICO-BROMATOLÓGICA DE SILAGENS DE MILHO UTILIZADAS 

EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE LEITE DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 
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Participantes: Nycolle Lauanda Ferreira285, Maximiliane Alavarse Zambom286, Josias Luis 
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Área Temática: Meio ambiente 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Rural e questão agrária 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: valor nutricional, desenvolvimento, dieta. 
 
Resumo 
 
Objetivou-se avaliar a composição químico-bromatológico (de MS, MM, PB, FDN e FDA) 
da silagem de milho utilizada em diferentes sistemas de produção de leite (SPL) na região 
oeste do Paraná. As amostras foram coletadas nos SPL e posteriormente analisadas em 
laboratório. Somente houve diferença para os teores de PB, sendo observados os maiores 
teores para os municípios de Marechal Cândido Rondon e Toledo. 
 
Apresentação 
 
O Brasil produziu 35,1 bilhões de litros de leite em 2017, a região Sul (Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul) apresentou os melhores índices, média de 2.966 
litros/vaca/ano, quando comparada às outras regiões brasileiras em 2016. O Estado do 
Paraná responde por 14,07% da produção nacional, com volume de 4,73 bilhões de litros. 
(EMBRAPA, 2018) 
Para atender suas exigências nutricionais, as vacas dependem de um elevado consumo de 
alimentos de alta qualidade e alta densidade energética. Essa demanda por nutrientes se 
diferencia ainda em cada fase de lactação (NRC, 1989; NRC, 2001). 
As exigências nutricionais de animais leiteiros variam significativamente nas fases do ciclo 
produtivo (período seco, pré-parto, início de lactação e pós-pico de lactação), devido às 
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diferenças na capacidade de ingestão de matéria seca (IMS), peso corporal e produção de 
leite. Assim, na pecuária leiteira vacas de alta produção (acima de 28 litros diários no pico 
de produção) demandam grandes quantidades de nutrientes para síntese do leite, sendo 
necessária muitas vezes a utilização de parte de suas reservas corporais, principalmente 
nos primeiros dias de lactação (GONÇALVES & ZAMBOM 2015). 
Para que o animal consiga atingir sua máxima produção é muito importante saber se o 
alimento que ele esta consumindo está suprindo suas necessidades nutricionais, pois este 
fator pode afetar diretamente a composição e qualidade do leite. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a composição químico-bromatológico da silagem 
de milho utilizadas em diferentes municípios produtores de leite na região oeste do Paraná.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O trabalho foi conduzido em diferentes sistemas de produção de leite (SPL) na região oeste 
do Paraná, nos municípios de Marechal Candido Rondon, Mercedes, Quatro Pontes e 
Toledo, no período de setembro de 2018 a julho de 2019. 
Inicialmente, foi aplicado um questionário guia semiestruturado, para caracterização dos 
sistemas de produção com relação à alimentação dos animais, posteriormente foram 
realizadas as visitas da equipe nas propriedades, para coleta e identificação dos alimentos.  
Foram realizadas coletas das silagens de milho diretamente dos silos, os mesmos foram 
amostrados, identificados e conduzidos ao Laboratório de Nutrição Animal pertencente à 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná para a determinação da composição químico-
bromatológico.   
No laboratório de nutrição animal, as amostras foram separadas e conduzidas à estufa de 
secagem com circulação forçada de ar por 72 horas sob temperatura de 55ºC. Nessa etapa 
foram tomados os pesos fresco e seco dos alimentos para determinação dos teores de 
matéria seca. Após a secagem, as amostras foram moídas em moinho tipo Willey em 
peneira de 1 mm de crivo e submetidas à procedimentos laboratoriais para determinação 
dos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) de acordo com 
AOAC (1990), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), 
segundo Van Soest e Robertson (1991). Os dados foram submetidos à análise estatística 
descritiva, ao nível de 5% de probabilidade. 
 
Resultados 
 
A composição químico-bromatológica das silagens de milho coletadas nos sistemas de 
produção avaliados está apresentada na Tabela 1.  
Os teores de MS não diferiram entre os municípios estudados com valor médio de 32,60%, 
estando dentro das percentagens citadas na literatura como ideal para uma silagem de 
milho de qualidade, que seria em torno de 30 á 35%. O teor de matéria seca um dos fatores 
mais importantes na colheita da forragem, pois afeta direta e indiretamente toda a física, 
biologia e processos químicos que ocorrem no silo. O desenvolvimento dos 
microrganismos, tanto benéficos como prejudiciais à preservação da silagem, tem relação 
direta com o teor de matéria seca, mais apropriadamente à atividade da água ou potencial 
osmótico (JOBIM et al., 2007). 
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Tabela 1 – Composição químico-bromatológica de silagens de milho de sistemas de 
produção leiteira de diferentes municípios da região oeste do Paraná 

  Município     

 MCR  
(N=15) 

Mercedes 
(N=8) 

Quatro Pontes 
(N=8) 

Toledo 
(N=14) 

Média P-value 

MS (%) 31,50 33,90 31,93 33,43 32,60 0,547 

MM (%) 5,86 4,90 5,59 5,28 5,46 0,287 

PB (%) 6,91a 5,60b 5,94b 6,86a 6,49 0,005 

FDN (%) 50,07 53,54 48,22 46,90 49,37 0,056 

FDA (%) 26,28 28,22 25,85 24,01 25,84 0,076 
MCR: Marechal Cândido Rondon  
 
Os valores de PB obtidos foram 6,91, 5,60, 5,94, 6,86% para MCR, Mercedes, Quatro 
Pontes e Toledo respectivamente. Os valores obtidos nos municípios de MCR e Toledo 
podem ser considerados adequados, uma vez que, na silagem de milho, ocorre variação 
da proteína, normalmente, entre 6 e 9% (FACTORI, 2008). Já nos municípios de Mercedes 
e Quatro Pontes os teores de PB diferiram (P<0,05), apresentando teores abaixo de 6%, 
provavelmente devido a baixa participação de espigas na massa verde tenha favorecido 
estes resultados, devido ao menor fornecimento de grãos. Segundo Pazziani et al., (2009) 
a maior participação de grãos na massa ensilada pode incrementar o valor energético, a 
maior participação de folhas verdes pode elevar o teor de PB dessa silagem. Esta 
característica deve ser avaliada pela importância que tem em relação à lucratividade da 
produção animal, considerando que a proteína é o ingrediente mais oneroso da dieta dos 
ruminantes (BERCHIELLI et al., 2011). 
Os teores de FDN e FDA não diferiram entre os municípios e obteve media de 49,37 e 
25,84% respectivamente, sendo que teor ideal de FDN para uma boa silagem de milho 
esteja entre 38 e 45%, mostrando que o FDN do seguinte trabalho esteve acima do que se 
considera ideal. Com base nisso, quanto maior for à participação dos grãos na silagem 
menor será o teor de FDN e vice-versa. Caso o milho for colhido de forma tardia, o teor de 
FDN da planta aumenta, mas, em compensação, a participação de grãos é maior, por isso 
o teor de FDN na silagem pode variar pouco (CARDOSO, 2018). 
O teor de FDA das silagens analisadas mostrou-se ideal, que seria abaixo de 30%. A Fibra 
Detergente Acido (FDA) está contida no FDN, pois, representa as frações celulose e lignina. 
A lignina como sendo a fração não digestível da planta, dificulta a ação dos microrganismos 
do rumem e consequentemente a posterior absorção dos nutrientes. Com isso, quanto 
maior for o teor de FDA menor será a qualidade e digestibilidade da silagem (CARDOSO, 
2018). 
 
Considerações Finais 
 
Para ter-se uma produção de leite com maior eficiência e qualidade, é cada vez mais 
necessário o uso de suplemento volumoso na alimentação dos animais, principalmente na 
época de escassez, devido à redução das pastagens. Uma silagem de milho de qualidade 
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apresenta, algumas características fáceis de ser observadas pelo produtor, como, cheiro 
agradável, coloração e textura firme, também se deve ter um manejo adequado, como, um 
bom preparo do solo para o plantio do milho, época ideal de corte da planta, a forma de 
armazenamento e como ela esta sendo fornecida aos animais.  Desta forma, a composição 
bromatológica da silagem influência diretamente a disponibilidade de nutrientes para os 
animais, afeta o balanceamento das dietas, o consumo de matéria seca, a produção e a 
qualidade do leite. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: nycolle_lauanda@hotmail.com Telefone: (45) 99821-7362 
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CONECTA EMBRIO: O ENSINO DA EMBRIOLOGIA ULTRAPASSANDO AS PAREDES 
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Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: embriologia; ensino; ambientes virtuais 

 
Resumo 
 
A Embriologia é uma disciplina fundamental na graduação dos estudantes de ensino 
superior da área da saúde. O ensino à distância baseado na criação de ambientes virtuais 
de ensino e aprendizagem tem se mostrado uma importante ferramenta educacional que 
visa facilitar, difundir, democratizar e potencializar a construção do conhecimento. Assim, 
surgiu à ideia de criar um site irrestrito, didático e de confiabilidade para todos interessados 
pelo assunto.  
 
Apresentação 
 

Em consequência do avanço do conhecimento científico, os conteúdos didáticos e 
as cargas horárias dos cursos de graduação têm sofrido inúmeras transformações para que 
possam comportar as novas descobertas e atender à demanda pela formação de 
profissionais de saúde. Como aumentar a duração total dos cursos se tornaria inviável 
devido à urgência na formação de novos profissionais atualizados, a maioria das escolas 
da área tem reduzido o tempo destinado ao estudo das disciplinas básicas e da prática 
laboratorial, o que compromete disciplinas como Histologia, Embriologia e Patologia (Santa-
Rosa & Struchiner, 2011). 

Como alternativa à gradativa redução da carga horária e dos recursos disponíveis 
para montagem e manutenção de laboratórios de microscopia ótica e com o intuito de 
melhorar a qualidade do ensino, diversas universidades, ao longo dos anos, têm buscado 
nas Tecnologias da Informação e da Comunicação soluções que possibilitem aos alunos 
maior aproveitamento do tempo de contato com o estudo das discplinas (Kumar et al., 2006; 
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Santa-Rosa & Strucniner, 2011). Além disso, o uso dessas tecnologias ampliam e 
democratizam o aprendizado, ultrapassando os limites da sala de aula e atingindo um 
públioco amplo e diversificado, formado não só por estudantes, mas também pelo público 
em geral.  

O ensino de Embriologia é uma área riquíssima em detalhes, portanto de difícil 
exposição em sala de aula e alvo frequente de dúvidas e de baixa compreensão por parte 
dos alunos. A dificuldade de aprendizado se acentua quando os recursos didáticos 
disponíveis acabam sendo insuficientes, expondo o conteúdo com linguagem rebuscada e 
sem muita clareza, sendo muitas das vezes necessário um vasto conhecimento prévio para 
uma efetiva compreensão (Oliveira et al., 2012). Os processos complexos são um  
obstáculos no aprendizado. A disciplina é o elo para outras da área básica e fundamental 
para a compreensão de outras temáticas como evolução, fisiologia e anatomia. Além disso, 
é um assunto midiático recorrente devido à temas como patologias, fertilização assistida, 
células-tronco, clonagem, aborto, etc. 

Os Web sites construídos por professores e alunos são ótimas ferramentas 
tecnológicas que otimizam o ensino e permitem uma gama de possibilidades pedagógicas. 
Além disso, a participação de alunos na criação de web sites educativos enriquece-os, pois 
faz uma ponte entre as partes. Molda conhecimentos rebuscados tornando-os mais 
compreensíveis. 

O presente projeto de extensão faz parte do projeto “Embriologia na web”, cujo 
objetivo é a criação e manutenção de um site para o ensino de embriologia. 

 
 

Procedimentos Adotados 
 

Foram realizados trabalhos de revisão bibliográfica e construção de módulos 
teóricos;customização e inserção no ambiente virtual; desenho e pintura de figuras 
utilizadas nos módulos teóricos.    

 
 
Resultados 
 
1. Print Visual da página do site (figura 1) 
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Figura 1. Imagem do site 

 

2. Módulos teóricos já desenvolvidos (figura 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Módulos teóricos disponíveis no site. 
 
 
3. Denhos e figuras desenvolvidos pelo bolsista 
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    a)  Representação esquemática da meiose II do ovócito     b) Desenho esquemático parede túbulo 
seminífero 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

c) Representação esquemática da produção de hormônios no ovário 
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d) Desenhos esquemáticas da estrutura do espermatozoide humano 

 
Considerações Finais 

 
A criação de um ambiente virtual de ensino e aprendizado tem sido muito utilizada 

por diversas instituições de ensino, nacionais e internacionais, para difundir e democratizar 
o conhecimento. Assim, o projeto visa atingir estudantes de instituições públicas e/ou 
privadas, assim como a comunidade em geral, interessada em aprender sobre o 
desenvolvimento humano, facilitando a sua busca por tal conhecimento. 
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Área Temática: (Saúde) 
Linha de Extensão: (Saúde Humana) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: vacina; HPV; câncer de colo uterino. 

 
Resumo 
O projeto objetiva informar sobre a importância da vacinação das crianças e adolescentes, 
por meio de palestras sobre o HPV em “tom de conversa” para estudantes de diversas 
instituições de ensino; além de promover debates entre os acadêmicos como forma 
aperfeiçoamento e atualização do conhecimento acerca do vírus. Dessa forma, ocorre a 
integração e crescimento da academia e da comunidade, situando-os sobre os problemas 
da saúde, a fim de promover a melhoria da cobertura vacinal. Durante o ano de 2018 à 
maio de 2019, foram realizadas palestras sobre o HPV abrangendo alunos do ensino 
fundamental  e médio de escolas da rede pública de ensino de Francisco Beltrão. Nessas 
apresentações também foram aplicados questionários, podendo observar uma falta de 
informação sobre conhecimentos básicos referentes ao HPV, como também uma falta na 
adesão da vacina. Além das apresentações, o projeto também contou com participações 
dos integrantes em Congressos Nacionais da região, com envio de trabalhos acadêmicos 
sobre o HPV e discussões de artigos científicos. 
 
Apresentação 

 

O papiloma vírus humano (HPV) é um pequeno vírus icosaédrico, de DNA circular, 

não-envelopado e com capsídeo. Possui mais de 200 subtipos virais, caracterizados por 

serem epiteliotrópicos (ataca pele e mucosas) e responsáveis por inúmeras lesões 
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cutâneas hiperplásicas e queratósicas (TRISTÃO et al, 2012). Embora a maioria esteja 

relacionado a lesões benignas clinicamente removíveis, sabe-se da existência de mais de 

12 subtipos pesquisados e identificados que estão ligados à neoplasias no trato ano-genital 

feminino e masculino, na cabeça e na região orofaringe (BRASIL, 2019).  

Diante dos riscos à saúde pública, em 2014, o Ministério da Saúde ampliou o 

Calendário Nacional de Vacinação com a introdução da vacina quadrivalente para o 

Papilomavírus Humano (HPV). Os quatro subtipos cobertos pela vacinação são os mais 

prevalentes na gênese de verrugas em região ano-genital (6 e 11) e na carcinogênese 

cervical, anal e de orofaringe. Assim, a vacina em conjunto com as atuais ações de 

rastreamento do câncer cervical (Papanicolau), principalmente, permite uma maior 

prevenção da doença. Esta, que atualmente é o quarto tipo de neoplasia não-melanoma 

mais comum entre as mulheres, sendo responsável por 265 mil óbitos por ano, 

caracterizando-se como a quarta causa mais frequente de óbito por câncer em mulheres 

(INCA, 2019).   

 Em 2017, o Ministério da Saúde divulga a ampliação da cobertura vacinal do HPV 

para meninas de 9 a 14 anos, homens portadores do HIV de 9 a 26 anos, transplantados 

de órgãos sólidos, de medula óssea, pacientes oncológicos e inclui, principalmente, 

meninos de 11 a 15 anos incompletos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Essa mudança 

ocorreu devido aos baixos índices de vacinação bem como o fato de o sexo masculino ser 

o principal transmissor do vírus para as mulheres, pois a incidência deste é três vezes maior 

que no sexo oposto (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, 2017).  

Em virtude disso, em 2015 foi proposto o projeto “Conhecendo o HPV para se 

prevenir”, ligado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) campus de 

Francisco Beltrão, com objetivo de compreender as estatísticas da cobertura vacinal da 

região e do Brasil, em parceria com a 8a Regional de Saúde de Francisco Beltrão e com a 

Secretaria de Saúde do município. Além disso, o projeto proporciona a aproximação entre 

o setor público, a comunidade acadêmica e a comunidade local. 

A cobertura vacinal em 2018 no Paraná com a segunda dose foi de 41,8% para 

meninas e 13% para meninos, sendo que a proteção é completa somente quando aplicada 

as duas doses da vacina (MINISTÉRIOD A SAUDE, 2018). Dessa forma, considerando 
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esses baixos indicies e tendo em vista que as ações voltadas à educação em saúde 

pautam-se na prevenção às doenças, promoção à saúde e engajamento da população, o 

projeto “Conhecendo o HPV para se prevenir” tem como foco levar informações às crianças, 

pré-adolescentes, adolescentes e aos responsáveis legais dos alunos das escolas públicas 

de Francisco Beltrão. 

 
Procedimentos Adotados 

 

O projeto “Conhecendo o HPV para se prevenir” oferece oficinas e palestras em 

escolas de ensino fundamental e médio, transmitindo o conhecimento sobre as formas de 

prevenção, sintomatologia e contágio do HPV, sempre com enfoque na importância da 

vacinação quadrivalente. Esses diálogos são em “tom de conversa”, a fim de facilitar o 

entendimento dos alunos através desse método menos expositivo e mais participativo, 

aproximando, assim, os acadêmicos da comunidade. A página do projeto no Facebook 

também é atualizada conforme as novidades sobre o Papilomavírus e são publicadas na 

comunidade cientifica. 

Todo ano novos acadêmicos são integrados ao projeto, porém, antes do início das 

atividades nas escolas, esses discentes passam por uma avaliação através de uma banca 

composta por docentes da Unioeste. Nesse momento é analisado o conteúdo, o material 

das apresentações, a postura e linguagem dos apresentadores, sendo necessário 

adequação na abordagem e nos termos conforme as faixas etárias, o ano escolar dos 

grupos e seus responsáveis. Essas palestras são dinâmicas, repletas de ilustrações e 

exemplos do cotidiano, facilitando a interação e as discussões que possam surgir durante 

as apresentações.  

Ao logo do ano são realizadas reuniões quinzenais com todos os membros do projeto 

com o objetivo de debater artigos científicos recentes referente a fisiopatologia viral do HPV, 

sintomatologia, epidemiologia e descobertas referentes a imunologia acerca da 

carcinogênese cervical e orofaríngea, principalmente. Esses artigos são previamente 

selecionados pelos bolsistas do projeto e repassados na semana anterior as reuniões para 

os demais membros. Nesses encontros, além das atualizações referente a vacinação e do 
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tema HPV em geral, discute-se também o cronograma das palestras e possíveis alterações 

nas datas das atividades nas escolas.  

Haja vista a necessidade do constante aperfeiçoamento do conhecimento por parte 

dos acadêmicos, o projeto incentiva os integrantes a participarem em congressos, 

elaborarem resumos e artigos científicos, além da participação em diversos eventos 

ofertados pela Unioeste. Muitas das ideias de pesquisas publicadas nos eventos advêm 

das reuniões e dos debates entre os participantes. 

Ainda, o projeto possui financiamento através do Programa Institucional de Bolsa de 

Extensão – PIBEX, da Fundação Araucária, instituída pela Pró-Reitoria de Extensão da 

Unioeste. 

 
Resultados 
 

Durante o período de Junho de 2018 à Maio de 2019 o projeto “Conhecendo o HPV 

para se prevenir” contou com apresentações em Colégios Estaduais e Municipais da rede 

de ensino público de Francisco Beltrão e aplicação de questionários aos alunos presentes 

nas palestras, discussões de artigos científicos e exposição de Resumos Expandidos em 

Congressos da região. 

No mês de Setembro de 2018, foi realizada uma apresentação no Colégio Municipal 

Mario de Andrade (CMMA) aos alunos do 6º e 7º ano, com faixa etária de 11 a 14 anos. Em 

outubro, foram abrangidos os alunos dos 8º anos da mesma escola, contabilizando 49 

adolescentes atendidos, com a faixa-etária de 12 a 15 anos. Nesse mesmo mês o projeto 

também contou com a participação dos seus integrantes no VII Congresso Nacional de 

Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas (CONAPE 2018), no qual foram apresentados 

diversos Resumos Expandidos sobre o HPV. 
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Figura 1 – Palestra com o 8º ano do CMMA e apresentação no VII CONAPE de 2018. 

Em novembro, no Colégio Municipal Mario de Andrade foi realizado palestra à 59 

alunos do 9º ano da escola. Além disso, os bolsistas do projeto, Matheus Ricardo Garbim 

e Ketlin Lorena Piotto, tabelaram os dados dos questionários aplicados no ano de 2018, 

com intuito de observar e analisar o conhecimento dos alunos sobre o HPV. Dessa forma, 

ao longo do ano foram as atividades abrangeram 432 alunos das escolas, dentre esses, 

277 mulheres e 153 homens e dois não informaram.  

 

Figura 2 – Apresentação ao 9º ano do CMMA. 

Em abril de 2019 os integrantes do projeto realizaram um ciclo de apresentações 

para alunos do ensino médio no Colégio Agrícola de Francisco Beltrão. Nesse mesmo 

período, dia 26/04, ocorreu a banca avaliadora do Projeto do HPV. Esse processo ocorre 

anualmente, sendo direcionada aos novos integrantes do projeto. Nela, eles foram divididos 

em três grupos, de aproximadamente 5-6 pessoas, e cada responsabilizou-se pelo 

planejamento e apresentação de slides para um dos seguintes grupos: crianças, 

adolescentes e adultos. A banca foi composta por três professores da faculdade que 

ficaram responsáveis por avaliar os slides, a linguagem, a postura na apresentação e o 

conhecimento dos alunos.  

 

Figura 3 – A esquerda - Banca Avaliada do Projeto. A direita - Apresentação no Colégio Agrícola de 

Francisco Beltrão 
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No mês de Maio de 2019 os integrantes do projeto enviaram resumos expandidos e 

análise de dados para o III CONCAPS, e receberam o retorno de que todos os trabalhos 

foram aceitos. As apresentações dos banners serão realizadas nos dias 29, 30 e 31/05. 

 
Considerações Finais 
 

Durante o período abordado foi possível observar o interesse por parte das escolas 

participantes e dos alunos das redes públicas de ensino em receber as palestras e 

informações sobre o vírus. A análise dos questionários revela notória necessidade de que 

apresentações como essas ocorram nas escolas, devido a uma defasagem em informações 

básicas sobre o HPV. Assim, é de extrema importância abranger a vacinação contra o vírus, 

não só pela falta de conhecimento, mas também pela cobertura vacinal ainda inadequada 

da região. 

Ainda, o projeto estimula a comunidade universitária envolvida a exercer princípios 

de cidadania, empatia e humanidade, considerados indissociáveis na formação humana e 

social, intrínseca do profissional da saúde. O projeto atendeu, até o momento, seus 

objetivos quanto a elaboração, propagação e acesso do conhecimento, através de troca de 

informações para melhoria das ações de prevenção de doenças.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook: https://www.facebook.com/projetohpvunioestebeltrao/  
Instagram: https://www.instagram.com/conhecendoohpv/  
E-mail: leiacarol@gmail.com ou ketlinlorenapiotto@gmail.com ou 
matheusrgarbim@gmail.com  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
44448/2014 
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CONHECIMENTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DAS RUINAS DAS MISSÕES 

JESUÍTICAS 

 
Ana Karine Braggio299 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de professores 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: história; fontes históricas; missões jesuíticas. 
 
Resumo 
 
O projeto versa sobre o conhecimento histórico e geográfico das ruínas das missões 
jesuíticas. O objetivo é contribuir para a formação de professores ao explorar as reduções 
argentinas: San Ignácio Mini, Loreto e Santa Ana, e paraguaias: Jésus de Tavarangue e 
Santissima Trinidad de Paraná. Através delas é possível investigar o processo cultural e 
evangelizador dos jesuítas sobre a população aborígene guarani e as características das 
construções arquitetônicas, métodos de sobrevivência e ensino. 
 
Apresentação 
 

Durante o desenvolvimento da disciplina de teoria e prática do ensino de história e 
geografia, ministrada no terceiro ano de pedagogia noturno pela coordenadora do projeto, 
trabalhou-se as ruínas das missões jesuíticas como exemplos de fontes primárias regionais 
e locais, visando formar professores para as séries iniciais do ensino fundamental e 
pedagogos críticos, que não trabalhem com um ensino de História que reproduza o 
processo de colonização da região como forma linear, sem contradições e sem conflitos. 
Como expõe o Currículo Básico para Escola Pública Municipal (2015), organizado pela 
Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), o interesse em se trabalhar com 
a História regional e local deve pautar-se no rompimento com a abordagem oficial da 
História. Rompendo com os limites hegemônicos, que na, maioria dos casos, reforçam as 
imagens e os discursos oficiais e, contribuem para a preservação de determinados 
estereótipos sobre a formação econômica, política e social. 

Outro enfoque trabalhado em sala, através do estudo teórico sobre as ruínas das 
missões jesuíticas, está na introdução dos povos indígenas ao ensino de História, como 
fundamental para os alunos dimensionarem em um longo espaço de tempo as mudanças 
ocorridas no espaço onde vivem, ao mesmo tempo conhecendo os costumes, as relações 
sociais, as diferentes formas de trabalho empregadas pelas comunidades indígenas e a 
interferência que sofreram com a chegada dos povos europeus. Desse modo, partimos do 
princípio de formar professores que compreendam a real necessidade de ensinar a história 
das comunidades indígenas, sem reproduzir os estereótipos pré-existentes que focam em 
datas comemorativas, e também não somente ensinar sobre cultura indígena apenas para 

 
299 Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com.  
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cumprir com a obrigação legal imposta pela Lei nº11.645 de fevereiro de 2008, que tornou 
obrigatório, em todo o currículo escolar dos ensinos fundamental e médio, público e privado, 
o estudo da história e da cultura indígena. 

Através das missões jesuíticas é possível investigar o processo cultural e 
evangelizador dos jesuítas sobre a população aborígene guarani e as características das 
construções arquitetônicas, métodos de sobrevivência e ensino. Inclusive, podendo ser 
feita uma relação com os conteúdos trabalhados na disciplinas de História da Educação I e 
II. As missões jesuíticas, também chamadas de reduções, são antigos aldeamentos 
indígenas, administrados e organizados por padres jesuítas vindos da Europa com a missão 
de educar e evangelizar os nativos americanos. Os jesuítas organizaram os índios em 
assentamentos, ensinando novas formas de construção arquitetônica e utilização de 
diferentes materiais. Apesar das missões interferirem e influenciarem na cultura indígena, 
nelas, os índios encontravam proteção, evitando serem escravizados, porém isso foi 
inevitável após a expulsão dos jesuítas, fazendo com que os índios voltassem a ser 
manejados pelos europeus. 

As missões eram verdadeiras cidades que se instalavam nas selvas, 
geograficamente organizadas num plano geométrico. Possuíam igreja, hospital, asilo, 
escolas, casas, oficinas e até pequenas indústrias. Foram nelas que se começou a 
industrializar o ferro, a produzir os primeiros tecidos e a criar gado no continente. Em todas 
as missões, o centro topográfico era representado por uma grande praça quadrada, onde 
ao centro se instalava uma grande cruz e uma estátua do santo protetor. Em um de seus 
lados erguia-se uma igreja monumental de pedras, ao lado direito da igreja o colégio e a 
esquerda o cemitério. Essa tríade ressaltava a interpretação da existência humana em 
termos de preparação, morte e promessa de vida eterna. 

Em algumas reduções a variante estava na adesão das casas das viúvas e órfãos a 
esta tríade (igreja, colégio e cemitério), na maioria atrás da igreja se cultivavam hortas e 
pomares. Nos outros três lados da praça localizavam-se as pequenas moradias dos 
indígenas e algumas oficinas. Esta disposição arquitetônica criava um impacto ao 
contrastar a dimensão das reduzidas casas, sendo cubículos, geralmente com uma porta e 
uma janela, e a notável vastidão da praça e da igreja. As casas eram constituídas por 
estâncias independentes e alinhadas, formando quadras, separadas umas das outras por 
ruas que desembocavam de forma paralela na praça. Essa estrutura tinha o intuito de 
habituar os índios à forma de vida europeia, com habitações unifamiliares. Porém, os 
costumes dos indígenas não foram deixado completamente de lado, visto que não 
possuíam mobiliário, dormiam em redes e ao centro da estância montavam fogueiras para 
aquecer e iluminar. 

Interessante destacar que a estrutura arquitetônica das reduções passou por três 
etapas de desenvolvimento, a primeira consistia no uso massivo de madeira, a segunda ao 
uso de pedras com acompanhamento de arquitetos europeus. As ruínas da missão San 
Ignacio Miní, na Argentina, é uma das mais representativas desse período. A terceira fase 
do processo arquitetônico das reduções corresponde ao período posterior à expulsão dos 
jesuítas, quando se tentou manter algumas reduções em funcionamento e, a arquitetura 
passou a ser mais voltada às características de edifícios europeus acrescentando às 
construções de pedra as cúpulas, temos, como exemplo, a igreja de Trinidad, no Paraguai. 
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Desse modo, as ruínas das missões jesuíticas não são simplesmente um amontoado 
de pedras, elas representam anos de pragmatismo religioso empregado sobre os indígenas 
do Cone Sul. Explorar as ruínas e as igrejas das missões também revela parte da arte 
europeia trazidas pelos padres e arquitetos. Considerando nossa proximidade com as 
ruínas almejamos uma viagem de três dias para estudos práticos em três ruínas argentinas 
e duas paraguaias. 

Através das ruínas, além de estudar a disciplina de história e geografia também é 
possível fazer relações interdisciplinares, como por exemplo, com artes. As reduções de 
Loreto, San Ignácio Miní e Santa Ana, localizadas em terras argentinas, as quais temos a 
pretensão de visitar, destaca-se o trabalho arquitetônico desenvolvido por José Brasanelli 
como autor das igrejas, esculturas e pinturas. Além de arquiteto, Brasanelli foi padre jesuíta. 
Em 1719 quando trabalhava na igreja de Itapuá, dirigindo pintores e escultures na 
ornamentação interior do templo, também edificou a igreja de Loreto, que possuía dez 
estatuas no altar. Em 1725, ocupava a igreja de Santa Ana e atendia a construção de San 
Ignácio Miní. 

Era comum entre os padres jesuítas, alguns possuírem a especialização em 
arquitetura, visto que vieram ao Cone Sul com o propósito de fundar estruturas urbanas 
para abrigar os indígenas, desse modo, fazia-se uma espécie de intercâmbio dos padres 
especialistas para atender as necessidades de outras reduções. João Batista Primoli, por 
exemplo, marcou presença em missões brasileiras, argentinas e paraguaias. Inclusive uma 
das paraguaias, chamada Trinidad está em nosso roteiro para visitação. 

As ruínas em sua maioria estão localizadas em cidades pequenas, sendo um 
resquício da visão dos Jesuítas em querer mantê-las longe da colonização europeia, que 
vislumbrava nos indígenas possíveis escravos. É surpreendente que por praticamente 150 
anos, um grupo de só 50 a 60 sacerdotes governaram mais de 140.000 índios. Rara vez 
algum índio abandonou as reduções enquanto os Jesuítas governavam-nas, nunca 
mataram a nenhum jesuíta, e nunca fizeram uma tentativa importante de rebelião. 

Basicamente podemos dizer que as ruínas são um complexo de fontes primárias a 
serem exploradas por diversas facetas: história da educação, cultural, política, social, 
geográfica, arquitetônica, religiosa, entre outras. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Partimos de Cascavel na noite do dia 11/11/2016 (por volta das 23:30h) com destino 
à Argentina, com um ônibus fretado de forma particular, com ocupação de sua lotação 
máxima. Ao total foram 41 pessoas beneficiadas, entre acadêmicos e alguns 
acompanhantes da comunidade externa. 

No dia 12/11/2016 visitamos as três ruínas, todas acompanhadas de guias dos 
respectivos locais: San Ignacio Mini, Loreto e Santa Ana. Seguimos viagem para a cidade 
de Posadas, onde pernoitamos e conhecemos a cultura local. 

Modificando o roteiro inicial decidimos seguir para o Paraguai, antecipando em um 
dia nosso cronograma prévio, onde visitamos outras duas ruínas, também com 
acompanhamento de guia: Jésus de Tavarangue e Santissima Trinidad de Paraná. Nessa 
última chegamos no final do dia para apreciar o pôr do sol e assistir ao show de luzes 
noturno. 
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Como adiantamos a ida às ruínas paraguaias e descartamos o retorno para San 
Ignacio Mini, onde tínhamos previsto assistir o show de luz noturno, porém o ingresso se 
tornava mais caro do que o previsto, em comum acordo definimos por retornar a Puerto 
Iguazu onde, conhecemos a tradicional feirinha da cidade e após o almoço visitamos as 
Cataratas do Iguaçu (pelo lado argentino), no final do dia 13/11/2016 retornamos a 
Cascavel. 
 
Resultados 
 

O desenvolvimento deste projeto propiciou a expansão da cultura histórica e 
geográfica sobre as reduções jesuíticas que existiram no cone sul entre os anos de 1600 e 
1750, principalmente para os acadêmicos do curso de pedagogia, contribuindo para 
fundamentação da história regional e local. 

Dos relatos dos participantes destaca-se a importância da atividade desenvolvida 
para a formação de futuros professores, que agora com experiência empírica têm 
acentuadas suas capacidades de ministrar disciplinas como história, geografia e artes, 
valorizando a cultura indígena, estando instrumentalizados de fontes primárias, 
comparando o trabalho estrutural e arquitetônico desprendido para a construção das 
missões e respeitando a cultura e a linguagem de dois países fronteiriços (Argentina e 
Paraguai). 

A única dificuldade enfrentada foi com a travessia entre os países. O período nas 
aduanas chegou a quase duas horas de espera, até que sejam verificadas toda 
documentação do transporte e dos indivíduos. 
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Figura 1 – Localização das ruínas visitadas com respectivas fotografias. 

 
Figura 2 – Grupo na Ruína da Missão Jesuítica San Ignacio Mini, 1º dia. 

 

 
Figura 3 – Grupo na Ruína da Missão Jesuítica Jésus de Tavarangue, 2º dia 

 
Considerações Finais 
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Os objetivos previstos foram alcançados, principalmente expandindo a cultura histórica e 
geográfica sobre as reduções jesuíticas que existiram no cone sul entre os anos de 1600 e 
1750, para os acadêmicos do curso de pedagogia para fundamentação da história regional, 
visando contribuir para a formação de professores e pedagogos críticos, que não trabalhem 
com um ensino de História que reproduza o processo de colonização da região como forma 
linear, sem contradições e sem conflitos. Como expõe o Currículo Básico para Escola 
Pública Municipal (2015), organizado pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná 
(AMOP), o interesse em se trabalhar com a História regional e local deve pautar-se no 
rompimento com a abordagem oficial da História. Rompendo com os limites hegemônicos, 
que na, maioria dos casos, reforçam as imagens e os discursos oficiais e, contribuem para 
a preservação de determinados estereótipos sobre a formação econômica, política e social. 
Atualmente estamos prevendo uma nova versão deste projeto para atingir as licenciaturas 
de ciências sociais e filosofia. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenadora Ana Karine Braggio, e-mail anakarinebraggio@gmail.com – telefone 45 
999141187. 
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CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA JUNIOR, ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E 

PROMOÇÃO À SAÚDE E DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA.  
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
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Resumo 
 
O objetivo foi desenvolver atividades a fim de promover a inter-relação entre o CRF-PR e 
os estudantes do curso de Farmácia do Estado do Paraná. No período de Junho de 2018 
a Maio de 2019, foram realizadas 6 atividades diferentes, sendo estas voltadas à serviços 
ofertados a comunidade, como atendimentos promovendo a saúde e também de cunho 
social, beneficiando não somente ao público participante, mas também um crescimento 
pessoal e profissional dos acadêmicos participantes das atividades. 
 
Apresentação 
 
Para mudar seu estado de conhecimento, o indivíduo parte em busca de informação (BRUM 
& BARBOSA, 2009), isso justifica o grande interesse apresentado acerca das empresas 
Júniores superiores e a comunidade. E quando falamos no conceito de saúde e nos 
sistemas sanitários, voltados à profissão farmacêutica, percebe-se a mudança constante 
sobre atuação do farmacêutico que, por fim, se concretiza na união das profissões da área 
da saúde em uma construção de um modelo assistencial baseado na integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania. 
Esta mudança de pensamento leva também a necessidade da reorientação da formação 
acadêmica dos profissionais da área da saúde, a fim de que estejam inseridos e aptos a 
corresponder às demandas insurgentes da população, neste novo modo de construir, 
vivenciar e do fazer saúde (EINSFELD, et al., 2009). Portanto, desde o ano de 1990, vem 
se recomendando uma metodologia de ensino que pense no estudante como eixo central 
do processo de ensino e aprendizagem; a promoção de atividades que desenvolvam o 
pensamento crítico dos alunos, visando favorecer a solução de problemas, o trabalho em 
equipe, as habilidades de comunicação e liderança, a integração de conhecimentos e o uso 
de tecnologia da informação (STORPITIS, 2008). O objetivo principal do Conselho Regional 
de Farmácia Paraná Júnior é promover a inter-relação entre o Conselho Regional de 
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Farmácia (CRF-PR) e os estudantes do curso de Farmácia do Estado do Paraná, a fim de 
promover a relação dos mesmos com a comunidade, e dando aperfeiçoamento das 
capacidades para relações do paciente, referente à formação acadêmica. 
 
Procedimentos Adotados 
 
No período de Junho de 2018 a Maio de 2019 foi desenvolvido por este projeto de extensão 
um total de seis atividades. Essas atividades são desenvolvidas com o objetivo de focar no 
acadêmico, como no seu aprimoramento para posterior profissão, com a atenção voltada 
para a população, saindo da rotina da universidade, podendo ter uma visão de diferentes 
realidades, mudando o modo de agir e pensar diante dessas situações.  
Mensalmente foram realizadas reuniões com os membros participantes do projeto, as quais 
estão registradas em ATAS, onde inicialmente ficam definidas as campanhas e atividades 
a serem realizadas no ano, criando-se um cronograma, e nas reuniões posteriores de cada 
campanha, se acerta os detalhes conforme data para execução e divisão de afazeres a 
equipe para trabalho, e após as atividades, realiza-se um feedback para melhor controle de 
pontos positivos e negativos para o ano subsequente. 
No período da realização do projeto foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
Campanha do Agasalho, Campanha do Dia Internacional do Farmacêutico, Campanha de 
Dia das Crianças, Semana de Recepção dos Calouros com apresentação de entidades, 
curso de farmácia e pós-graduação, Campanha de Foto Proteção, Campanha 5 de maio. 
 
Resultados 
 
As atividades com maior destaque são as que se repetem anualmente com maior 
participação dos acadêmicos e colaboração dos docentes, a Campanha do dia 5 de maio, 
pelo Uso Racional de Medicamentos e a Campanha de Foto Proteção, tem a parceria com 
o Centro Acadêmico de Farmácia, que junto com o CRFJr conseguem dar uma maior 
assistência aos pacientes que circulam em áreas de grande fluxo no município de Cascavel 
e nas Clínicas de Odontologia e Fisioterapia da UNIOESTE, onde está localizada a 
Farmácia Escola, palco de campanhas realizadas pela entidade. Os serviços oferecidos 
nessas campanhas além de informações e orientações farmacêuticas são basicamente: 
aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar, índice antropométrico e 
descarte de medicamentos e nas campanhas do 5 de maio, a base de pacientes atendidos 
é em torno de 400, já na campanha no Campus, cerca de 200 pacientes, dentre eles 
funcionários e participantes da comunidade. 
A promoção da saúde e principalmente a educação em saúde deve ser difundida entre a 
população, de acordo com Japur e Borges (2008), é necessário abrir espaços de diálogo 
entre a população, grandes espaços de reflexão e problematização, que possibilitem a 
construção de uma relação de corresponsabilidade, favorecendo formas mais humanas e 
efetivas no processo de trabalho em saúde, tanto para usuários, como para profissionais. 
Essas experiências com os pacientes são de extrema importância no âmbito acadêmico, 
realizando troca de saberes com a comunidade, torna tudo um contexto mais ampla que 
transpassa a universidade e se soma ao conhecimento popular. 
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A campanha do dia internacional do farmacêutico, tem por objetivo estimular a valorização 
dos profissionais da área e dar maior visibilidade e reconhecimento aos serviços que são 
prestados pelos farmacêuticos à comunidade. Além disso, incentivar os acadêmicos 
participantes da campanha à prática do exercício profissional e responsável desse o 
primeiro ano da graduação. A presença do farmacêutico nas farmácias e o serviço de 
orientação por ele prestado são indispensáveis para que não ocorram problemas 
relacionados a medicamentos. Porém, uma pesquisa realizada na Fiocruz, órgão do MS, 
revela que, o número de acidentes relacionados a medicamentos é crescente. Entre as 
causas estão o uso acidental, erros na administração, efeitos adversos, interações 
medicamentosas e automedicação. Não obstante, a pesquisa ainda mostra que apenas 
25% das pessoas que adquiriram medicamentos foram orientadas sobre seu uso (Conselho 
Federal de Farmácia, 2009). Por isso, em todos os anos realiza-se a campanha do “5 de 
maio” sobre o uso racional de medicamentos, apara alertar a população sobre riscos de 
uso incorreto de fármacos e sobre a importância da correta orientação sobre a posologia 
do medicamento. 
Com o intuito de haver uma integração entre as entidades (CA e CRFJr), acadêmicos e 
docentes realizam várias campanhas de ato beneficente, em várias épocas do ano, como 
a do dia das crianças, onde 16 crianças foram beneficiadas com kits contendo presentes e 
doces no Recanto das Crianças, campanha do agasalho em parceria com centros da 
UNIOESTE, para aguçar o espírito de solidariedade e incentivar o desenvolvimento de 
projetos sociais dos acadêmicos com a comunidade. E também, não apenas para estimular 
a capacidade de liderança dos alunos, mas também a desinibição dos alunos e a 
comunicação com os pacientes desde os primeiros dias de aula são realizadas a campanha 
de Foto Proteção na Farmácia Escola do Campus, que permite que os veteranos e calouros 
interajam e compartilhem conhecimentos, adquirindo experiências juntos. 
Ainda relacionado à profissão, a semana acadêmica de farmácia busca instruir os 
acadêmicos do curso, e mostrar o leque de 71 áreas diferentes que poderão seguir quando 
farmacêuticos. 
Nas figuras da 1 a 2 é possível verificar algumas campanhas desenvolvidas. 
 

 
 
 
Figura 1 – Campanha de Foto Proteção, fevereiro de 2019. 
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Figura 2 – Campanha 5 de maio, pelo uso racional de medicamentos, 2019. 
 
Considerações Finais 
 
Com o decorrer do ano, nota-se por meio da comunidade, que os projetos realizados são 
lembrados com importância para o cuidado com os pacientes, e também, por professores 
e acadêmicos que colaboram na execução. Com isso, o projeto tem um estimulo de trabalho 
em equipe, para continuar com confiança abraçando tantas campanhas sociais, 
promovendo saúde, com ética, liderança e amor pelos pacientes. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Colegiado do Curso de Farmácia 
Telefone: (45) 3220-3259 
Professora Fabiana André Falconi 
E-mail: fafalconi@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR45564/2015 
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Resumo 
 
O projeto é de iniciativa do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Proteção e 
Desastres – CEPED Unioeste, com objetivo de promover uma aproximação com a 
comunidade executando projetos contra incêndio e pânico, visando a adaptação de 
espaços existentes para uso em caso de desastres. Assim, os municípios participantes 
foram beneficiados com projetos e os acadêmicos de Engenharia Civil que os 
desenvolveram adquiriram expertise sobre o assunto, possibilitando a construção de 
cidades resilientes. 
 
Apresentação 
 
O termo sustentabilidade provém do latim sustentare e significa sustentar, favorecer e 
conservar, porém originalmente surgiu como o vocábulo nachhaltigkeit (sustentabilidade 
em alemão) em 1713 expressando, na silvicultura, o fato de não se retira mais matéria da 
natureza do que ela pode gerar (KUHLMAN; FARRINGTON, 2010). Entretanto, a noção de 
sustentabilidade começou a ser difundida de fato de duas formas: pela biologia – tratando-
se da resiliência dos ecossistemas; e pela economia - pela percepção da finitude dos 
recursos naturais e impossibilidade de seu uso contínuo (NASCIMENTO, 2011, p.51). Na 
prática, a definição de sustentabilidade é a capacidade do indivíduo ou grupo de se manter 
em um ambiente sem comprometer o equilíbrio futuro desse ecossistema. 
O marco inicial da preocupação sobre um planeta sustentável se deu na Conferência de 
Estocolmo em 1972, onde percebeu-se pela primeira vez a necessidade de se reaprender 
a viver em harmonia com o planeta. Após décadas de uso indiscriminado dos recursos 
naturais, observou-se a necessidade de garantir a existência de um desenvolvimento 
sustentável – “aquele que busca as necessidades presentes sem comprometer a 
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capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades” (LENZI, 2006). 
Anteriormente, não havia uma grande preocupação dos economistas quanto à ecologia, 
pois acreditava-se que o século XXI seria voltado especialmente para o progresso 
tecnológico. 
Em conjunto com a ideia de desenvolvimento sustentável, em 2010 a ONU (Organização 
das Nações Unidas) deu início a uma campanha mundial chamada “Construindo Cidades 
Resilientes” que buscava chamar a atenção da população para sua própria cidade, de forma 
a identificar problemas a serem resolvidos bem como as soluções esperadas para garantir 
a segurança de todos em situações adversas (SCHIAVON, 2018). Uma cidade resiliente é 
aquela que tem a capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente de um 
desastre, minimizando as perdas humanas e evitando a destruição do patrimônio 
(CIDADES, 2012). 
Para o desenvolvimento dessas cidades do futuro se torna necessário o envolvimento de 
profissionais de diversas áreas, cujo trabalho de construção tenha impacto sobre o dia a 
dia das cidades, em conjunto com o governo, visando o benefício para a população geral. 
A implantação de uma cidade resiliente ocasiona a redução dos riscos de desastres e 
resulta em ecossistemas mais equilibrados, proporcionando maior qualidade de vida para 
todos (SCHIAVON, 2018). 
Com base nisso, este trabalho foi desenvolvido por iniciativa do Centro de Ensino, Pesquisa 
e Extensão em Proteção e Desastres – CEPED Unioeste e visa descrever o 
desenvolvimento de projetos de prevenção contra incêndio e pânico em dois municípios: 
Cafelândia e Mercedes, da região oeste do estado do Paraná, que não contam com a 
presença de uma unidade do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de fornecer uma 
proposta de engenharia elaborando projeto civil para a adaptação de edificações públicas 
já existentes e que poderão ser usadas em caso de desastres. Com o auxílio da revisão 
bibliográfica, que possibilitou maior entendimento sobre a necessidade da implantação de 
cidades mais seguras e das normas regulamentadoras seguidas pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado do Paraná, foi possível traçar uma estratégia para a confecção destes projetos, 
com o auxílio de uma equipe de discentes e com a capacitação específica do 4º 
Grupamento de Bombeiros de Cascavel - PR.  
 
Procedimentos Adotados 
 
Baseando-se na revisão bibliográfica pesquisada e após o devido entendimento da 
importância do desenvolvimento de projetos de prevenção contra incêndio e pânico para a 
proteção dos habitantes contra eventuais desastres, iniciou-se um processo visando 
organizar a realização desses projetos para que pudessem passar posteriormente por 
aprovação no Corpo de Bombeiros da cidade de Cascavel – PR. 
Inicialmente, teve-se acesso aos projetos por intermédio de um convênio do CEPED 
Unioeste com a AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), que entrou em 
contato com os municípios vizinhos a Cascavel e que não possuem unidades do Corpo de 
Bombeiros buscando interessados em participar do projeto. Dois desses municípios foram 
Cafelândia e Mercedes, sendo eles os municípios alvo para elaboração dos projetos de 
prevenção e pânico para edificações consideradas estratégicas nesses municípios. 
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Em paralelo ao recebimento dos projetos, montou-se uma equipe de seis estudantes de 
Engenharia Civil para auxiliar na correção, visando entregar os projetos ao Corpo de 
Bombeiros o mais rápido possível. Os projetos foram desenvolvidos com o software 
AutoCAD e basearam-se em projetos arquitetônicos de arquivos digitais e nas impressões 
devolvidas para correção, onde estavam indicadas todas as alterações necessárias para 
que os projetos pudessem ser aprovados. 
Após as devidas correções, os projetos foram disponibilizados online para o acesso do 
Corpo de Bombeiros e posteriormente foram impressos para a avaliação das alterações e 
consequente aprovação. Acaso a verificação dos projetos apontar que ainda existem 
correções a serem feitas, serão solicitadas novas modificações, até que se cumpram todas 
as normas. 
Subsequente às aprovações dos projetos pelo Corpo de Bombeiros, os mesmos serão 
entregues à respectiva prefeitura e ela será responsável por implantá-los nas edificações 
existentes. Quando finalizadas as intervenções referentes às medidas de prevenção 
beneficiarão as comunidades locais, próximas ao espaço – como o bairro ou as pessoas 
que o utilizam – ou até mesmo a cidade como um todo, que contará com um espaço 
adequado para receber o público diariamente ou no caso do acontecimento de um desastre 
servir como alojamento. 
 
Resultados 
 
Os projetos disponibilizados pelos municípios vizinhos para a execução dos projetos de 
prevenção contra incêndio e pânico estão localizados na tabela abaixo: 
 

Tabela 1 – Relação de projetos realizados e suas respectivas localidades. 

Projetos realizados Localidade 

1. Creche Anna Parcheta Franus Cafelândia - PR 

2. Creche Rosalia Motter Cafelândia - PR 

3. Escola Municipal Theofânio Agapito Maltezo Cafelândia - PR 

4. Escola André Luiz da Silva Prestes Cafelândia - PR 

5. Barracão do Horto Municipal Mercedes - PR 

6. Unidade Básica de Saúde Três Irmãs Mercedes - PR 

 
Creche Anna Parcheta Franus e Creche Rosalia Motter: São dois dos três CMEIs 
(Centros Municipais de Educação Infantil) e atendem crianças em idade pré-escolar. Por 
se localizarem em áreas afastadas do centro da cidade, apresentam grande importância 
para as crianças que frequentam o espaço e para os moradores do entorno, possibilitando 
condições para que suas mães possam trabalhar enquanto as crianças ficam num local 
seguro próximo a suas casas. 
Escola Municipal Theofânio Agapito Maltezo e Escola André Luiz da Silva Prestes: 
Sendo duas escolas de ensino fundamental, a primeira encontra-se próxima ao centro e a 
segunda em região intermediária com relação às outras instituições de objeto de estudo. 
Possuem importância para os usufruidores do espaço e para os moradores em geral, 
devido as suas localizações bem distribuídas pela cidade. 
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Barracão do Horto Municipal: Localizado próximo a área rural da cidade, é de extrema 
importância com relação a produção agrícola da cidade, incluindo horta e pomar 
comunitários. Abriga uma grande quantidade de produtos inflamáveis como fertilizantes e 
por este motivo é de suma importância a implantação de medidas de prevenção a 
incêndios, além de fornecer suporte à população mais próxima. 
Unidade Básica de Saúde Três Irmãs: Está localizada no distrito Três Irmãs pertencente 
à Mercedes e representa um importante centro de reunião de público para o local. Por se 
encontrar longe da cidade, em caso de emergência é vital para o abrigo da população até 
a chegada do socorro. 
Observando a importância que cada uma das edificações tem para a localidade envolvida, 
entende-se a razão pela qual as prefeituras demonstraram interesse em participar do 
projeto, já que envolve a segurança de toda uma população. Com base nisso, pensando no 
bem-estar geral dos habitantes e atuando em forma de parceria entre os municípios foi que 
as atividades foram desenvolvidas. 
Para auxiliar na execução dos projetos, o Batalhão do Corpo de Bombeiros de Cascavel 
ofereceu um minicurso sobre medidas preventivas e os riscos de incêndio e pânico nas 
edificações, além de transmitir informações acerca da confecção dos projetos. Como 
resultado, após o recebimento dos projetos, houve a divisão deles entre a equipe e foram 
obtidos seis projetos de prevenção contra incêndio e pânico que já se encontram em fase 
de correção pelo Corpo de Bombeiros e em caso da aprovação, os mesmos serão enviados 
às prefeituras para posterior adequação das edificações. Ademais, possibilitou aos 
discentes adquirir conhecimentos a respeito do assunto, que é uma excelente especialidade 
a mais para que os futuros engenheiros poderão utilizar em trabalhos futuros. 
 
Considerações Finais 
 
Durante sua fase de desenvolvimento foi estudado a importância da construção de cidades 
resilientes, tanto para a parte componente ativa no desenvolvimento dos projetos, quanto 
para os municípios que irão implantá-los posteriormente, de forma que seja garantido o 
compromisso em torno das práticas de desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em 
que se busca a segurança das pessoas. 
Tendo como foco a atuação em pequenos municípios da região oeste do estado do Paraná 
– os quais, em geral, possuem menos recursos para o investimento nessa área, procura-
se habilitá-los para, em caso de algum desastre natural ou humano, prestar auxílio às 
pessoas que estão em áreas de risco e fornecer um local seguro para abriga-las. Ainda, 
entende-se que por se tratar de espaços de reunião de público é indispensável suprir as 
necessidades de medidas de segurança para evitar catástrofes. 
Apesar das medidas de proteção e segurança serem vitais, é imprescindível que a 
população esteja ciente de eventuais riscos e esteja engajada na missão de proteger a si 
mesma e ao próximo em caso de necessidade. Para tal, deve se certificar que todos têm 
acesso a informações sobre como agir em emergências e como utilizar as medidas de 
prevenção que estão sendo disponibilizadas.   
Outro aspecto importante a se destacar é o fato de que não apenas a prevenção contra 
incêndios corrobora com a construção de cidades resilientes na região, mas também 
contribui para a segurança dos habitantes – pela presença de itens de segurança a serem 
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usados em caso de necessidade. Destaca-se ainda, que uma edificação que possui um 
projeto resiliente, no qual foram instaladas as normas de segurança contra incêndio e 
pânico colabora com o desenvolvimento sustentável, uma vez que se está prevenido contra 
incêndio, também evita-se que gases tóxicos sejam emitidos na atmosfera, que exista 
contaminação do solo e que se tenha gastos futuros desnecessários que impactem o meio 
ambiente. 
Por esses motivos pode-se dizer que para que se torne possível a implantação de uma 
cidade resiliente nos municípios envolvidos, a elaboração de projetos contra incêndio e 
pânico é uma ação inicial, porém influenciadora de novas ações e forma de conscientização 
sobre a necessidade de investimentos em medidas de proteção. Espera-se que com isso, 
haja contribuição para que novas edificações destinadas ao uso público sejam construídas 
ou reformadas de maneira a atender as especificações do Corpo de Bombeiros e assim, 
convirjam para a concepção de cidades planejadas para o futuro, seguras, resilientes e 
sustentáveis. 
 
Forma(s) de contato com a ação: irenecarniatto1@gmail.com. 
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COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OLIMPÍADAS BRASILEIRAS DE MATEMÁTICA 

DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

 
Fabiana Magda Garcia Papani307 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Alex Augusto Nunes Machado, Bruno Gonçalves, Cintya Akemi Okawa, 
Fernanda Paula John, Laura Massuda Crema, Mariana Taís Garcia, Thalia Falquievicz 

Corassa, Victória Maria de Oliveira Santos308, Kaio Arlei Strelow309.   
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Metodologia e estratégia de ensino/aprendizagem) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Melhoria da Qualidade de Ensino; Resolução de 

Problemas. 
 
Resumo 
 
O Projeto objetiva apoiar toda a logística de prova e premiação da Olimpíada Brasileira de 
matemática das escolas públicas - OBMEP, que acontece nacionalmente desde de 2005, 
bem como contribuir com a melhoria da qualidade do Ensino de Matemática oferecendo 
cursos para professores e alunos dos colégios estaduais, abordando resolução de 
problemas, utilizando e incentivando o uso dos materiais didáticos elaborados pela OBMEP. 
 
Apresentação 
 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas teve início em 2005 e 

em 2019 está em sua 15a edição. A OBMEP, como é conhecida, explora conceitos 

matemáticos, a capacidade de pensar matematicamente, a criatividade e o conhecimento 

de métodos que possibilitam a resolução de problemas. Desta olimpíada participam desde 

do início alunos matriculados na rede pública de ensino e a partir de 2017 os alunos 

matriculados nas escolas particulares também foram convidados a participar. A cada ano, 

a olimpíada que se organiza em três níveis: nos níveis 1 e 2, participam, respectivamente 

os alunos de 6º e 7º anos, e os alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e no nível 
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3, participam os alunos do Ensino Médio, conta com a participação de mais de 18 milhões 

de alunos. Esta Olimpíada é uma iniciativa nacional, realizada pelo Instituto Nacional de 

Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e promovida com recursos do Ministério da Educação 

(MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A 

Olimpíada conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática e também de 

inúmeras universidades espalhadas por todo Brasil, dentre elas a Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná. A participação das Universidades no projeto se dá por meio dos 

chamados Coordenadores Regionais. Os coordenadores regionais representam a OBMEP 

nos diversos estados brasileiros e são responsáveis, entre outras atribuições, por: contatar 

os Núcleos Regionais de Educação e as escolas para incentivar a inscrição; fornecer às 

escolas participantes informações necessárias para a realização das provas; apoiar a 

logística das provas da 2ª Fase; organizar cerimônias regionais de premiação. No Paraná, 

são duas as coordenações regionais: a PR01 alocada Universidade Federal do 

Paraná/Curitiba, e a PR02 alocada na UNIOESTE/Cascavel e coordenada pela Professora 

Fabiana Magda Garcia Papani do Curso de Matemática.  

Após 15 anos de existência, a OBMEP é muito mais do que a aplicação de uma 

prova e a entrega de medalhas e menções honrosas para alguns estudantes. Hoje, com o 

objetivo de aumentar cada vez mais o impacto da OBMEP na melhoria da qualidade do 

ensino da matemática no país, o desafio consiste em envolver cada vez mais as escolas, 

os núcleos regionais de educação, os professores e os alunos nas ações propostas pela 

OBMEP ao longo de todo o ano escolar e na utilização dos materiais didáticos elaborados 

pela OBMEP e disponibilizados na internet: provas anteriores, bancos de questões, 

apostilas, livros, plataformas virtuais, entre outras. Diante da disponibilidade de diversos  
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materiais didáticos de qualidade e da solicitação por parte de professores e equipes dos 

núcleos regionais de educação, a partir de 2017,  o objetivo do projeto em questão passa 

ser também oferecer cursos de formação para professores e oficinas para alunos dos 

ensinos Fundamental e Médio dos Núcleo Regionais de Educação dos municípios 

atendidos pela PR02: Assis Chateaubriand, Cascavel, Campo Mourão, Cianorte, Dois 

Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Laranjeiras do Sul, Loanda, 

Paranavaí, Pitanga, Toledo e Umuarama, utilizando os materiais disponibilizados pela 

OBMEP. A ideia é promover do decorrer dos anos letivos cursos para professores e alunos 

estudarem matemática, trocarem experiências, tirarem suas dúvidas para se sentirem mais 

seguros e preparados para utilizarem os materiais da OBMEP e trabalharem com a 

metodologia do ensino de matemática por meio da resolução de problemas. Para Dante 

(1998), um problema é qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e 

conhecimentos específicos para solucioná-la. Onuchic (1999) define como problema tudo 

aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em resolver. Segundo os PCN’s 

de Matemática (BRASIL, 1998), a resolução de problemas possibilita aos alunos mobilizar 

conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão a seu 

alcance. Para Zuffi & Onuchic (2004), um dos objetivos da Educação Básica é desenvolver 

no aluno a capacidade de solucionar problemas. Ao ser colocado diante de um problema a 

ser resolvido os alunos são desafiados a elaborar estratégias de solução e o professor pode 

explorar os conteúdos de matemática que aparecem como ferramentas na execução 

dessas estratégias. Sendo assim, ao selecionar um problema o professor precisa 

estabelecer os objetivos que deseja alcançar e se certificar que o problema selecionado 

atende tais objetivos (LOPES, 1994). 
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Procedimentos Adotados 
 
Os procedimentos adotados para a execução do projeto foram desenvolver atividades de 

apoio às logísticas de aplicação e correção das provas da OBMEP, organização da logística 

de premiação regional, apoio a logística de premiação nacional e organização e execução 

de oficinas para professores e alunos dos colégios estaduais utilizando o material didático 

disponibilizado pela Olimpíada e a metodologia resolução de problemas.    

Resultados 
 
Anualmente entramos em contato com os Núcleos Regionais de Educação (NREs), por 

telefone e/ou e-mail para solicitar que incentivassem a inscrição das escolas sob sua 

jurisdição; acompanhamos a remessa das provas de primeira fase, atendendo os NREs e 

as escolas, dando informações necessárias para a realização das provas da 1ª Fase; 

fazemos contato com NREs e escolas informando a data final para o envio dos cartões 

respostas e incentivando o envio dos mesmos e também para organizar as cerimônias 

regionais de premiação; organizamos a logística de aplicação das provas da 2ª fase; 

organizamos a logística e realizamos a correção regional. Estas ações atenderam as 

comunidades escolares pertencentes aos quatorze núcleos regionais de educação já 

citados anteriormente, cerca de 270.000 alunos distribuídos em aproximadamente 850 

escolas. 

Em 2017 organizamos quatro encontros com professores dos núcleos regionais de 

Paranavaí, Loanda e Laranjeiras do Sul. Durante estes encontramos foi realizado uma 

apresentação do material didático, programas e portais da OBMEP, com o objetivo de 

incentivar a utilização do material disponibilizado pela OBMEP e contribuir para a melhoria 

do ensino da Matemática e uma oficina abordando as atividades de resolução de problemas 
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utilizando régua e compasso, propostas em Baldin & Silva (2016), utilizando o software 

Geogebra. Estes encontros atenderam diretamente 96 professores.  

Em 2018 realizamos 3 cursos de extensão para alunos de Colégios Estaduais de Cascavel. 

O primeiro desses encontros, intitulado “Resolução de Problemas da OBMEP para alunos 

dos Colégios Estaduais de Cascavel” teve como objetivo trabalhar problemas que 

abordassem o conteúdo “frações” utilizando o material disponibilizado pela OBMEP. Este 

curso aconteceu no Laboratório de Ensino de matemática, nas dependências da 

UNIOESTE/Cascavel. Teve como público alvo alunos do Ensino Fundamental e atendeu 

16 alunos dos Colégios: Colégio Estadual Humberto A. Castelo Branco, Colégio Estadual 

Olinda T. de Carvalho, Colégio Estadual Wilson Joffre, Colégio Estadual Pe Carmelo 

Perrone, Colégio Estadual Jardim Santa Felicidade e Colégio Estadual Horácio Ribeiro dos 

Reis. O Segundo curso foi destinado aos alunos dos 6º e 7º anos do Colégio Horácio Ribeiro 

dos Reis, aconteceu nas dependências do próprio colégio e atendeu 14 alunos. O terceiro 

e último cursos foi oferecido aos alunos do Colégio Estadual Marilis F. Pirotelli e contou 

com a participação de 22 alunos. 

Em 2019 realizamos no mês de abril o curso de formação para professores intitulado 

“Utilização do material da OBMEP, seguindo a prática didática da resolução de problemas, 

para estimular o estudo de matemática”, cujo público alvo foi os professores lotados nas 

escolas estaduais do NRE de Laranjeiras do Sul e que contou com a participação de 40 

professores. 

Considerações Finais 
 
Acreditamos que a participação dos professores e alunos nos cursos oferecidos atendem 

aos objetivos de estimular e promover o estudo da Matemática, contribuir para a melhoria 
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da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos 

brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade, incentivar o aperfeiçoamento 

dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional e 

contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, uma vez 

que além de beneficiar os participantes dos cursos as oficinas trazem consequências 

positivas para todos os alunos das escolas dos participantes. 

Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mails: fgarciapapani@gmail.com; pr02@obmep.org.br 
Telefones: (45) 3220-7267; (45) 99914-1792 
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CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO PARA COOPERATIVISMO 

SOLIDÁRIO 

 
Marcelo Roger Meneghatti310 

          Participantes: Elizandra da Silva311, Ivonei Freitas da Silva312, Ingrid Zanuto de 
Freitas4, 

               Adilson Leite Lira5, Evandro Tiozo6, Aline Luciane Lopes Rangel7 
 

Área Temática: Educação 
                                          Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questões agrárias 

Modalidade: Comunicação Oral 
  Palavras-chave: sustentabilidade; cooperativismo solidário; comercialização. 

 
Resumo 
 
Este curso de extensão teve o objetivo de disseminar conhecimentos sobre o tema da 
comercialização entre as cooperativas da região Oeste do Paraná filiadas à União Nacional 
das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária e inscritas no seu Programa 
de Educação do Cooperativismo Solidário, incluindo palestras, debates e dinâmicas para 
seus associados. Conclui-se que o curso contribuiu para o aumento da formação de 
estratégias que possam ser aplicadas no cotidiano de cada cooperativa. 
 
Apresentação 
 
Esta atividade de extensão, articulada ao Ensino e à Pesquisa e ligada ao Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE) Campus de Cascavel, foi uma ação do Programa de Pós-Graduação em 
Administração (PPGA) – Mestrado Profissional, vinculada à disciplina de “Gestão de 
Projetos” e também ao Projeto Permanente “Gestão de Unidades Artesanais (GUA)”, em 
parceria com o Programa de Educação do Cooperativismo Solidário (PECSOL) da União 
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Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES), a 
qual apresentou a demanda do curso à UNIOESTE. A atividade foi, então, na modalidade 
curso de extensão sobre o tema da comercialização e abrangeu, conforme levantamento 
prévio dos principais problemas enfrentados pelas cooperativas participantes, estratégias 
de comercialização com foco no mercado privado. Segundo Schubert e Niederle (2011), as 
cooperativas de agricultura familiar precisam formular estratégias competitivas para 
adentrar no mercado, considerando a grande pressão do mercado privado e o domínio do  
grande  varejo. Ainda, conforme Paula, Kamimura e Silva (2014), há vários desafios a 
serem enfrentados pela agricultura familiar, e, entre eles, está o acesso aos mercados. Os 
autores citam que este setor ganha força, dentre outros motivos, pela realização constante 
de pesquisas pelo meio acadêmico, que abrangem as suas multidimensões. 
As cooperativas de economia solidária, por vários fatores, têm dificuldades no seu 
crescimento e na comercialização de seus produtos (MELO, 2018). Entende-se, então, que 
a capacitação e aumento do conhecimento, principalmente em gestão da produção e 
comercialização, são fatores de extrema importância para inserção dos pequenos 
produtores rurais nos novos mercados (FILHO e BONFIM, 2013). 
A União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária 
(UNICAFES) foi fundada em junho de 2005, como pessoa jurídica de direito privado sem 
fins econômicos, com o objetivo de representar nacionalmente os agricultores e agricultoras 
familiares, apoiando seus associados na inclusão social e articulação de iniciativas 
econômicas, e, assim, na expansão e consolidação do cooperativismo na agricultura 
familiar e economia solidária. Atualmente atua em diversos Estados por meio das 
UNICAFES estaduais, contando com aproximadamente 700 cooperativas associadas de 
vários ramos. Por meio do Programa de Educação do Cooperativismo Solidário (PECSOL), 
tem o objetivo de aprimorar as estratégias organizacionais das Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária, realizando ações de educação e formação cooperativista 
nas áreas de educação, finanças, mercados e serviços, para qualificação da 
gestão/governança das suas cooperativas associadas (UNICAFES, 2019).  
O Curso foi realizado no dia 09/07/2018, das 09:00 às 17:00 horas, no miniauditório da 
UNIOESTE em Toledo-PR, e teve como público os líderes das cooperativas de agricultura 
familiar e economia solidária da região Oeste do Paraná (diretores, gestores e conselheiros) 
filiadas à UNICAFES e inscritas no PECSOL, os quais, apesar da baixa escolaridade, 
possuem grande experiência em gestão de cooperativas deste modelo e amplo 
conhecimento de seus produtos e serviços.  
 
Procedimentos Adotados 
 
Antes da realização do curso, foi feita uma reunião com a educadora responsável da 
UNICAFES, para entendimento das necessidades e alinhamento do desenvolvimento da 
atividade, e, além disso, houve a participação em um dos encontros do PECSOL, com o 
intuito de observar a forma como os cursos são ministrados, conhecer o público e 
apresentar a parceria com a UNIOESTE assim como o trabalho a ser realizado e sua 
equipe. 
O curso de capacitação incluiu atividades como palestras com os temas comercialização, 
viabilidade econômica/financeira e vendas; debates; exemplos com casos práticos; 
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dinâmicas com materiais impressos; e aplicação de questionários, conduzidas pelo docente 
coordenador da atividade de extensão e pelos mestrandos. 
O público atingido foi 22 participantes, de 9 cooperativas inscritas no PECSOL, realizado 
pela UNICAFES, e, ainda, aproximadamente 60 pessoas, entre funcionários e associados 
das cooperativas inscritas, que também são beneficiadas de forma indireta, pois recebem 
a multiplicação do conhecimento adquirido pelos participantes, que o disseminam em suas 
cooperativas com o intuito de facilitar a aplicação prática junto às mesmas. 
 

Resultados 
 
Do total de participantes respondentes dos questionários aplicados antes do início do curso 
realizado, 17 são do sexo masculino e apenas 2 são do sexo feminino. Na Tabela 1 é 
possível visualizar os dados referentes à idade dos respondentes. 
 
Tabela 1 – Idade dos respondentes 

Idade Frequência % 

Até 24 anos 3 15,79 

De 25 a 34 anos 2 10,53 

De 35 a 49 anos 6 31,58 

50 anos ou mais 8 42,10 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
De acordo com os dados, 73,68% dos respondentes tem idade entre 35 a 50 anos ou mais, 
mostrando, assim, que houveram poucos respondentes jovens. Com relação ao estado civil 
dos respondentes, a maioria é casado (63,16%), enquanto 21,05% é solteiro, 10,53% é 
divorciado e apenas 1 assinalou estar em outra situação (união estável). A Tabela 2 
apresenta o nível de escolaridade dos respondentes do questionário. 
 
Tabela 2 – Escolaridade dos respondentes 

Escolaridade Frequência % 

Ensino fundamental 7 36,84 

Ensino médio 6 31,58 

Ensino técnico 2 10,53 

Ensino superior 3 15,79 

Pós-Graduação 1 5,26 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
Nota-se, assim, que a maior parte dos respondentes (68,42%) estudou até o ensino médio. 
Foi questionado, também, há quanto tempo os respondentes estão em suas cooperativas, 
sendo que 8 responderam que têm até 7 anos de cooperativa e mais da metade (11 
pessoas) respondeu que tem de 8 a 14 anos.  
Quando questionados se exercem cargos de liderança nas suas cooperativas, 6 
responderam que exercem cargos de liderança há 5 anos ou menos; 10 responderam que 
exercem cargos de liderança há 6 anos ou mais; e apenas 3 responderam que não exercem 
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cargos de liderança. Na Tabela 3 são apresentados os ramos de atividades das 
cooperativas dos respondentes. 
 
Tabela 3 – Ramo de atividade das cooperativas dos respondentes 

Ramo de atividade Frequência % 

Leite 9 47,38 

Crédito 7 36,84 

Crédito e Comercialização 1 5,26 

Crédito e Leite 1 5,26 

Produção e Comercialização 1 5,26 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
De acordo com os dados, observa-se que a maior parte das cooperativas envolvem o ramo 
do leite e do crédito (94,74%). Quando questionados sobre a importância da 
comercialização para a cooperativa e sobre a importância de buscar conhecimentos sobre 
comercialização, 18 declararam ser muito importante e apenas 1 declarou ser importante.  
Na questão em que foi abordado o conhecimento prático sobre comercialização por parte 
do respondente, apenas 3 classificaram seu conhecimento como ótimo; 10 classificaram 
como bom; e 6 classificaram como regular. Quando se abordou o conhecimento teórico 
sobre comercialização, apenas 2 classificaram seu conhecimento como ótimo; 11 
classificaram como bom; e 6 classificaram como regular.  
Questionou-se, também, sobre como o respondente classifica a comercialização da sua 
cooperativa no mercado governamental, tendo 6 respondentes que classificaram como 
ótima; 8 que classificaram como boa; e 5 que classificaram como regular. Sobre a 
comercialização da sua cooperativa no mercado privado, 3 respondentes classificaram 
como ótima; 8 classificaram como boa; 6 classificaram como regular; e 2 respondentes 
classificaram como ruim.  
Foi questionado, na visão do respondente, quais são as principais dificuldades que a sua 
cooperativa enfrenta na comercialização de seus produtos/serviços, sendo relatadas 
algumas dificuldades como regularidade de produção para garantir a oferta; manter os 
produtores maiores na cooperativa; a burocracia; a falta de reconhecimento por parte do 
poder público; a desconfiança e a concorrência; o individualismo dos associados; a 
qualidade da matéria-prima dos cooperados e o custo da logística; as incertezas políticas; 
e conseguir espaço no mercado. 
Por fim, foi questionado, também, na visão do respondente, quais são as principais 
oportunidades para a comercialização da sua cooperativa, sendo relatadas algumas 
oportunidades como vendas para restaurantes; vendas em programas do próprio município 
e em mercados particulares; por meio de propagandas pelos meios de comunicação; 
vender melhor no mercado convencional; relações com hospitais via compra institucional; 
parcerias com empresas e instituições locais. 
Portanto, percebe-se que o público de participantes do curso que foi realizado é formado 
por pessoas, principalmente, do sexo masculino, com 35 anos ou mais, casados, com 
escolaridade até o ensino médio, membros de cooperativas que envolvem o leite em seus 
ramos de atividades. Percebe-se, ainda, que a maioria estão em suas cooperativas há 8 
anos ou mais e que exercem cargos de liderança nas mesmas há 6 anos ou mais.  
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Pode-se perceber também, que a maioria considera a comercialização muito importante 
para a sua cooperativa, e, que assim, considera o estudo e a busca de conhecimentos 
sobre o assunto também como muito importante; que a maioria considera seus 
conhecimentos teóricos e práticos sobre a comercialização como bom, porém que apenas 
2 pessoas consideram seus conhecimentos teóricos como ótimos; que a maioria considera 
a comercialização da sua cooperativa no mercado governamental como de boa a ótima; e 
que a maioria considera a comercialização da sua cooperativa no mercado privado como 
de regular a boa, sendo, ainda, que apenas 3 pessoas consideram como ótima e que 2 
consideram ruim.  
Por meio das respostas abertas, pode-se perceber, ainda, que há muitas dificuldades a 
serem enfrentadas por essas cooperativas para conseguirem espaço no mercado e muitas 
oportunidades que ainda são pouco exploradas. Para Filho e Bonfim (2013), apesar dos 
desafios, há diversas oportunidades de inserção desses pequenos produtores nos 
mercados, porém, estes não as aproveitam de fato. Na Figura 1 está representado o grupo 
de participantes do curso realizado assim como parte da equipe de trabalho.  
 

 
Figura 1 – Grupo de participantes do curso realizado e parte da equipe de trabalho 

 
Considerações Finais 
 
Ao atender a demanda apresentada pela UNICAFES e promover a interação dos 
participantes com a gestão comercial e de vendas, incluindo atividades tanto de 
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autoconhecimento quanto de conhecimentos gerais sobre o tema, e ainda, com a prévia 
identificação das reais necessidades e expectativas dos participantes dentro do tema, 
conclui-se que o curso contribuiu para o aumento do conhecimento, para a reflexão, 
formação de opinião e estratégias que possam ser aplicadas no cotidiano de cada 
cooperativa. Contribuindo com as cooperativas através da transmissão do conhecimento, 
ajuda-se no empoderamento das pessoas participantes, e, também, ajuda-se o 
cooperativismo solidário e a agricultura familiar a se desenvolver e se fortalecer cada vez 
mais, viabilizando seu desenvolvimento socioeconômico. 
 
Formas de contato com a ação 
 
UNIOESTE-Cascavel http://www5.unioeste.br/portalunioeste/; 
UNICAFES-PR http://unicafes.org.br/home; 
ingrid_zanutodefreitas@hotmail.com; 
alinrangel@hotmail.com.  
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CURSO DE ESCRITA ACADÊMICA: RESULTADOS E DESAFIOS 

 
Mirian Schröder313 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Adriana Paula Hoff314, Alice Stenzel315, Juliana Kissler316 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Alfabetização, leitura e escrita 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Letramentos acadêmicos; escrita acadêmica; LABELEA. 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é refletir sobre os resultados obtidos com o Curso de Escrita 
Acadêmica, vinculado ao projeto de pesquisa Laboratório de Ensino de Leitura e Escrita 
Acadêmica (LABELEA). Para verificar o sucesso do projeto de extensão, foram 
empregadas teorias sobre letramento acadêmico, especialmente Motta-Roth e Hendges 
(2010) e Lea e Street (1998), além de referenciais teóricos acerca dos gêneros textuais 
trabalhados no curso (MEDEIROS, 2009; MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010; DOLZ et al, 
2004). O curso contou com três módulos: resumo e resenha; artigo acadêmico; e seminário 
e comunicação oral. Para a realização das oficinas, foram trabalhados a estrutura, a 
linguagem e os usos dos referidos gêneros textuais. Cada módulo teve duas turmas (terça-
feira no turno vespertino e sábado no matutino), cada uma com 12 vagas. Além dos cursos, 
foram oferecidas monitorias individuais para que os participantes pudessem solucionar 
suas dúvidas. Apesar da baixa assiduidade dos participantes que se inscreveram, mas não 
compareceram às oficinas, o curso atingiu os três níveis de letramento acadêmico 
propostos por Lea e Street (1998) e foi apontado pelos acadêmicos partícipes como 
relevante. 
 
Apresentação 
 

O curso de Escrita Acadêmica, vinculado ao Laboratório de Ensino de Leitura e 
Escrita Acadêmica – LABELEA, teve sua primeira edição no ano de 2017 com a aplicação 
de três módulos: resumo, resenha e artigo acadêmico.  

Em 2018, o curso foi reformulado visando à melhoria das propostas didáticas. Dentre 
as mudanças realizadas, houve a ampliação do curso com o acréscimo do módulo sobre 
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315 Graduada em Letras Português/Inglês, CCHEL, campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

alice.stenzel@hotmail.com. 
316 Graduanda do 3° ano do Curso de Letras Português/Inglês, CCHEL, campus Marechal Cândido Rondon. 
E-mail: juliana_kissler@hotmail.com. 
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seminário e comunicação oral, a oferta de monitoria individual aos participantes e a fusão 
dos módulos de resumo e resenha em apenas um. 

Diferente de 2017, quando foram ofertados três encontros nos módulos de resumo 
e de resenha e cinco encontros no módulo de artigo acadêmico, o curso de 2018 foi 
reorganizado com um encontro para cada módulo, sendo uma turma no período vespertino 
da terça-feira e outra no período matutino do sábado, cada uma com 12 vagas. 

Inscreveram-se no curso acadêmicos de diversas áreas, tanto da graduação como 
da pós-graduação, incluindo os cursos de Letras, História, Geografia, Educação Física, 
Desenvolvimento Rural Sustentável, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito e Ciências 
Biológicas. 

O intuito do curso de Escrita Acadêmica foi proporcionar acesso a ferramentas que 
auxiliassem os discentes na produção de textos do meio científico, solucionando problemas 
relatados pelos professores de graduação e pós-graduação quanto às dificuldades 
enfrentadas pelos alunos na adaptação às práticas acadêmicas. 

A escolha dos gêneros textuais trabalhados no curso teve como referência os 
gêneros mais comuns na esfera acadêmica, sendo eles o resumo, a resenha, o artigo 
acadêmico, o seminário e a comunicação oral. A sequência dos módulos foi definida pela 
hipótese de que os gêneros se complementam e é possível somar as habilidades de escrita 
entre eles. Portanto, as capacidades de sintetizar e marcar a autoria do resumo 
(MEDEIROS, 2009) são empregadas na produção de resenhas, bem como a competência 
de avaliação desenvolvida na resenha (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010) é fundamental 
na construção de um artigo.  

As metodologias empregadas no curso foram concebidas através da teoria dos 
letramentos acadêmicos proposta por Lea e Street (1998), a qual indica três níveis de 
letramento: modelo das habilidades de estudo, modelo da socialização e modelo dos 
letramentos acadêmicos. O primeiro diz respeito ao uso dos conhecimentos prévios do 
estudante; o segundo é caracterizado pela exigência de uma estrutura a ser seguida para 
a produção de textos; já o terceiro considera a produção textual como uma atividade ampla 
que envolve a cultura acadêmica. Vale ressaltar que, para um completo letramento, é 
fundamental a aplicação conjunta dos três níveis.  
 
Procedimentos Adotados 
 

A preparação do curso de Escrita Acadêmica para o ano de 2018 incluiu estudos 
teóricos acerca do letramento acadêmico (LEA; STREET, 1998) e dos principais gêneros 
textuais do meio universitário: resumo, resenha, artigo acadêmico e exposição oral (DOLZ 
et al, 2004). Além disso, houve a reelaboração dos módulos a partir da experiência com o 
curso em 2017 e das sugestões de melhoria indicadas pelos participantes da 1ª edição do 
curso naquele ano. 

O curso foi ofertado para a comunidade acadêmica de todos os centros de 
graduação e pós-graduação do campus de Marechal Cândido Rondon da UNIOESTE. 
Foram ofertadas 24 vagas em cada um dos módulos, divididas em duas turmas.  

A divulgação do curso ocorreu por meio de cartazes fixados nos murais da 
universidade e nos colegiados dos cursos, bem como através da página do LABELEA no 
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Facebook. Esta página foi criada em 2018 com o objetivo de divulgar informações 
referentes ao curso e informativos sobre os conteúdos trabalhados nos módulos. 

A inscrição dos participantes foi realizada na secretaria do Colegiado de Letras, 
campus de Marechal Cândido Rondon, por meio do preenchimento de uma ficha com dados 
pessoais e escolha do módulo de interesse, da turma (terça-feira ou sábado) e da data de 
monitoria individual. 

Os encontros do primeiro módulo, sobre resumo e resenha, foram realizados nos 
dias 21 e 25 de agosto, com duração de quatro horas cada. Este curso trabalhou com a 
estrutura, a função e as marcas de linguagem de cada gênero, por meio da leitura de textos 
e de aula expositiva. As monitorias ocorreram entre 28 de agosto e 06 de setembro, para a 
qual os participantes deveriam produzir uma resenha sobre o curta-metragem “Alike”. Os 
textos enviados foram corrigidos pelas bolsistas e as orientações foram repassadas aos 
participantes nas reuniões presenciais e por e-mail.  

As oficinas de artigo acadêmico foram ofertadas em 11 e 15 de setembro, com 
duração de quatro horas cada. Foram abordadas as diversas estruturas que o gênero pode 
ter de acordo com a área de estudos, o contexto de circulação e as marcas de linguagem, 
assim como o plágio e as normas da ABNT para citações e referências. As monitorias 
ocorreram no período de 18 a 29 de setembro, sendo que os participantes puderam ter 
seus artigos avaliados pelas bolsistas com foco nos tópicos abordados no curso. Para os 
graduandos que ainda não haviam produzido um artigo, foi solicitada a produção de um 
capítulo de desenvolvimento de um artigo de revisão de literatura. 

O módulo de seminário e comunicação oral, ocorrido em 02 e 06 de outubro, teve 
como conteúdo a organização de uma exposição oral, além de serem ofertadas sugestões 
para a resolução dos principais problemas observados em apresentações. Como material 
didático, foram empregados excertos de vídeos de comunicações reais em eventos para 
exemplificar os elementos de uma exposição oral. Os participantes também fizeram uma 
apresentação oral sobre uma experiência pessoal interessante utilizando os elementos 
abordados no módulo. Para a monitoria, promovida entre os dias 09 e 20 de outubro, os 
acadêmicos deveriam preparar uma exposição com slides seguindo os tópicos estudados 
e apresentá-la às bolsistas. 

Após o encerramento dos três módulos, foram ofertadas ainda monitorias extras, 
entre os dias 25 de outubro e 13 de novembro, disponíveis a todos os participantes do 
curso. 

Os horários de monitoria vagos foram utilizados para a elaboração de informativos a 
serem publicados na página do LABELEA no Facebook sobre os conteúdos abordados no 
curso e sobre temas relativos à leitura e à escrita acadêmica. 
 
Resultados 
 
Os resultados obtidos com a promoção do curso de Escrita Acadêmica revelam que: 
- Através da reformulação dos módulos para o ano de 2018, pensando nas teorias 
estudadas e nas sugestões indicadas pelos participantes do curso realizado em 2017, 
percebeu-se melhora na dinâmica de sala de aula, devido à realização de atividades que 
envolviam mais os participantes, bem como um menor número de tarefas de leitura e 
escrita, que foi uma das reclamações feitas pelos participantes do curso anterior. 
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- A principal problemática enfrentada na realização do curso foi a baixa assiduidade dos 
inscritos. Todas as 24 vagas de cada módulo foram preenchidas, havendo, inclusive, fila de 
espera para algumas das turmas. Contudo, a quantidade de acadêmicos em cada encontro 
diminuiu ao longo das datas. O módulo de resumo e resenha contou com a participação de 
20 acadêmicos, sendo 10 na turma de terça-feira e 10 na de sábado; o módulo de artigo 
acadêmico teve 12 participantes no total, sendo 7 na terça-feira e 5 no sábado; participaram 
do módulo de seminário e comunicação oral 6 acadêmicos, incluindo 4 na terça-feira e 2 no 
sábado. A hipótese levantada para a causa do problema seria a distância entre a data de 
inscrição e a data de realização do curso, apesar dos lembretes feitos via e-mail, Whatsapp 
e Facebook. 
- A frequência dos participantes do curso nos horários de monitoria foi baixa. No módulo de 
resumo e resenha, nove inscritos compareceram à orientação presencial e um realizou 
monitoria online via e-mail. Já no módulo de artigo acadêmico, dois participantes 
comparecem à monitoria e outros dois foram orientados via e-mail. No último módulo, 
apenas uma participante compareceu à monitoria. Não houve participantes nos horários 
extras de monitoria. Um dos motivos para o baixo engajamento nas monitorias é a evasão 
dos inscritos na fase inicial do curso. Além disso, alguns participantes justificaram sua 
ausência, informando indisponibilidade de horário. Por outro lado, aqueles que 
compareceram à monitoria afirmaram que a orientação presencial foi proveitosa e contribuiu 
com o desenvolvimento das habilidades de escrita e de leitura, como também na produção 
oral e escrita. 
- Ao fim de cada módulo e de cada atendimento de monitoria, os participantes preencheram 
uma ficha de avaliação. Entre as melhorias sugeridas estão: a inserção de propostas de 
atividades de escrita, o aumento no número de vagas, a realização de um curso mais 
extenso e uma divulgação maior do curso. Entretanto, estas respostas divergem dos 
resultados obtidos no curso de 2017. Na 1ª edição, a assiduidade dos participantes foi muito 
baixa em relação às vagas ofertadas, que totalizavam 60 por módulo. Além disso, muitos 
participantes indicaram a dificuldade em frequentar um curso mais extenso. Em relação à 
divulgação, além de exposição de folders nos murais da universidade e dos colegiados, foi 
criada uma página no Facebook com a intenção de promover o curso. Assim, os resultados 
obtidos com as avaliações de 2017 e 2018 apontam uma inconclusão quanto às opiniões 
dos inscritos. 
- A criação de uma página no Facebook foi uma das alternativas encontradas para 
aumentar a divulgação do curso e do LABELEA. Esse meio se mostrou efetivo, já que 
alguns participantes tiveram conhecimento da realização do curso através da rede social. 
Além disso, a página serviu como suporte para publicação de informativos sobre os 
conteúdos trabalhados nos módulos. 
- Após o encerramento das atividades de monitoria, foi enviado ao e-mail de todos os 
inscritos um questionário geral sobre o curso. O principal objetivo deste instrumento foi 
verificar o motivo da ausência nos módulos, já que este foi o principal problema constatado. 
Além disso, foram solicitadas sugestões de melhoria para as próximas edições do curso e 
avaliações sobre a página do Facebook. Apesar de o questionário ter sido enviado para as 
37 pessoas que se inscreveram em um ou mais módulos, apenas três responderam ao e-
mail. Os respondentes apontaram que compareceram em pelo menos um módulo, mas 
faltaram em outro por motivo de indisponibilidade de horário. Todos relataram que 
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conhecem a página do Facebook e a consideram importante. Além disso, mencionaram 
que participariam de uma próxima edição do curso. Como melhorias, os respondentes 
sugeriram a divulgação através dos centros da universidade e dos e-mails cadastrados no 
sistema da UNIOESTE. De modo geral, a participação no curso foi apontada como positiva. 
 
Considerações Finais 
 

O curso de Escrita Acadêmica possibilitou a vivência da prática docentes pelas 
acadêmicas de Letras que ministraram as oficinas, além de proporcionar o estudo dos 
principais gêneros textuais que são produzidos academicamente.  

Para os participantes, o curso atendeu às solicitações que haviam sido feitas para a 
realização de um projeto como este, de forma a trabalhar gêneros acadêmicos com os 
estudantes dos mais diversos cursos do campus.  

Apesar da baixa assiduidade dos participantes nos módulos, o curso atingiu os 
objetivos de, por meio da teoria dos Letramentos Acadêmicos (LEA; STREET, 1998), 
explorar e explicitar os gêneros: resumo, resenha, artigo acadêmico, seminário e 
comunicação oral. Conforme as avaliações respondidas pelos participantes, a participação 
no curso foi positiva e relevante para sua vida acadêmica. Verificou-se também o sucesso 
da página do Facebook, por sua relevância na disseminação das informações trabalhadas 
presencialmente no curso para outras pessoas da comunidade acadêmica, além de servir 
como divulgação para o projeto. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Colegiado do Curso de Letras (campus Marechal Cândido Rondon): (45) 3284-7845 
E-mail do projeto: labelea.unioeste@gmail.com 
E-mail da coordenadora do projeto: msmirian@gmail.com 
Página de divulgação do projeto no Facebook: Labelea Unioeste 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
55272/2018 
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Resumo 
 
O curso abordou aspectos das literaturas africanas de expressão portuguesa, 
apresentando contextos de produção influenciados por aspectos sociais, étnicos e políticos, 
determinados por forças estatais ou estrangeiras. Além disso, evidenciou-se a afinidade 
entre as obras pelos tons de resistência e de identidade. Assim, acredita-se que os alunos 
compreenderam o processo de formação dessas literaturas, concebendo-as como 
mecanismos de insubordinação e reconhecimento na pós-colonialidade. 
 
Apresentação 
 

Tendo em vista a influência africana na constituição da identidade sociocultural 
brasileira, bem como a afinidade entre o país e algumas nações africanas no que se refere 
ao processo de colonização perpetrado pela Europa, especialmente por Portugal, acredita-
se ser necessário o estudo das literaturas africanas de expressão portuguesa no sentido 
de conhecer seu processo de formação e o caráter de resistência presente em tais textos. 
Estas questões dão conta, supõe-se, de esclarecer como e por que razão tais escritos – 
assim como muitas obras da literatura afro-brasileira - acomodam-se no bojo dos estudos 
pós-coloniais, colaborando para a reflexão de temas contemporâneos, como o da 
diversidade e, especialmente, os referentes aos Estudos Culturais.  

Para bem entender, então, certos motes contemplados pela literatura de expressão 
portuguesa na África (e talvez no Brasil) é necessário traçar antes um breve itinerário de 
sua constituição. Segundo Fonseca e Moreira (2010), duas são as motivações para o 
surgimento das literaturas de língua portuguesa em alguns países da África, a saber, um 
extenso processo de colonização e assimilação e, em contrapartida, um processo de 
conscientização iniciado entre as décadas de 40 e 50 do século XIX, fomentado pelo já 
notado desenvolvimento cultural e pelo surgimento do jornalismo polêmico e de cunho 

 
317 Doutor em Estudos Literários. Docente do Colegiado do Curso de Letras vinculado ao Centro de Ciências 
Humanas, Educação e Letras da Unioeste – Campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

paulo.konzen@unioeste.br.  
318 Aluna de Curso de Doutorado em Letras (UEL). Docente da área de Letras (Português/Inglês) do Instituto 
Federal do Paraná – Campus de Assis Chateaubriand – Paraná. E-mail: celina.gomes@ifpr.edu.br. 

https://maps.google.com/?q=Paran%C3%A1+Av.+Victor+Ferreira+do+Amaral,+306&entry=gmail&source=g
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crítico ao poder colonial. Em escritos como o Almanach de lembranças luso-brasileiro, 
compilado pelo pesquisador Gerald Moser, esta relação “causal e consequente” de 
momentos de produção é bem delineada, principalmente por apresentar tanto 
características constitutivas advindas de modelos europeus, quanto de manifestações 
tradicionais e populares de muitos países africanos que tinham o idioma luso como uma 
das formas de comunicação. 
 Na África, os escritores viviam sob uma tensão que acabava influenciando a 
concepção dos textos, a saber, a alternância entre o mundo da sociedade colonial (pré-
independência) e o da sociedade africana; isto, tanto nos moldes e uso da língua, quanto 
na consideração das línguas locais, respectivamente, suscitando, sob este “conflito”, 
diferentes propostas estéticas para esses países (FONSECA; MOREIRA, 2010). O 
desenho desses projetos literários compôs-se de etapas que Santilli (1985) vai denominar 
como literatura colonial e literatura nacional ou, de forma ainda mais detalhada, o que 
Fonseca e Moreira (2010) vão caracterizar como: 1 - um momento de alienação cultural em 
que o escritor não sentia propriamente identificação com sua questão cultural, absorvendo 
e reproduzindo o modelo colonizador estrangeiro; 2 - o momento em que o escritor 
expressava os primeiros indícios de percepção de sua realidade, de sua consciência 
nacional, de sua negritude; 3 - a circunstância em que, percebendo esta negritude e a 
condição de subversão há muito perpetuada sobre sua cultura, o escritor notava-se como 
colonizado e revoltava-se contra isso e, por fim, 4 - a fase em que se constitui então a 
independência nacional e, por conseguinte, a do escritor que, podendo divisar sua 
individualidade e marcas culturais, passava, e passa, a produzir livre e criativamente, 
cantando o orgulho africano e buscando localizar a literatura advinda dele no cenário geral 
e nas sociedades pós-coloniais. Vale salientar que estes momentos não se deram 
necessariamente “progressivos” na constituição da escrita literária africana, estabelecendo-
se fixos, pois muitos autores visitaram “fases” diferentes, isto, em função das influências 
externas que sofreram, e sofrem, e que nem sempre podem ou querem rechaçar, e pelas 
marcas identitárias culturais que lhes eram e são imanentes.  
 Santilli (1985) propõe ainda outra vertente de consideração da gênese da produção 
ficcional do continente negro, a oralidade, fator de estimada importância e atenção para o 
autor africano em sua configuração como tal; isto, por conta da afirmativa de que muitas 
nações eram, originariamente, ágrafas (SANTILLI, 1985).  

É, portanto, na esteira da oposição ao molde do colonizador - oposição esta 
observada e imitada, inclusive, de muitas manifestações brasileiras que, na época em 
questão (entre as décadas de 1930 e 1960), já havia, há muito, requerido sua alforria 
literária - que nomes expressivos da literatura africana surgiram. Seu intuito era ressaltar 
“as cores” de seus territórios, utilizando para isso mecanismos como os temas e mesmo 
algumas expressões linguísticas próprias. Assim, muitas dessas obras passaram a integrar 
a produção pós-colonial pelo fato de promoverem uma reação à história e à literatura 
hegemônica do colonizador, bem como por incorrerem em um processo de identificação 
cultural; o que se assemelha ao que se deu na ocasião do modernismo brasileiro, quando 
se propunha uma literatura brasileira livre das influências europeias. 

Diante disso, estudar as literaturas africanas de expressão portuguesa – por meio da 
leitura e discussão de aporte teórico e literário - torna-se necessário até para entender a 
própria história, uma vez que fazer isso é olhar para um espelho que se projeta através dos 
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tempos; isto, tanto pelas influências que o continente exerceu e exerce sobre o Brasil, como 
pela similaridade que muitos de seus países possuem com estas terras, no que se refere à 
sua tentativa de insubordinação e de redescobrimento identitário (e literário!).  

Por isso, o curso pretendeu abordar os principais aspectos e autores das literaturas 
africanas de expressão portuguesa, propriamente, as de Angola, Cabo Verde, Guiné 
Bissau, Moçambique e São Tome e Príncipe, de modo a conhecer contextos de produção 
influenciados por aspectos sociais, étnicos, políticos, religiosos e por conflitos advindos das 
mais variadas relações de poder, determinadas por forças estatais ou estrangeiras. Ainda, 
buscou detectar que, não obstante a pluralidade e diversidade de textos, muitos se afinam 
pelos tons de resistência e de identidade que ecoam através dos tempos.  

Procedendo a uma breve exposição sobre a ação colonial em África, apresentou-se 
um panorama da configuração das literaturas africanas de língua portuguesa, passando-se 
à leitura e discussão de textos de seus principais autores. Acredita-se que, pelas 
apreciações e pela participação dos alunos, eles puderam conhecer o processo de 
formação das literaturas africanas de expressão portuguesa, seus principais autores e, 
sobretudo, puderam verificar como a literatura se tornou, para alguns, (para além de 
quaisquer “panfletarismos”) um mecanismo de insubordinação e de constituição identitária 
na pós-colonialidade. 

Para tanto, foram ministrados encontros nas seguintes datas e conteúdos: 
 
18/05/2018: 
- O estudo das literaturas africanas de expressão portuguesa: processo de formação e 
caráter de resistência.  
- O processo de formação das literaturas africanas de expressão portuguesa: os contextos 
políticos e socioculturais que influenciaram a escrita literária em Angola, Cabo Verde, Guiné 
Bissau, Moçambique e São Tome e Príncipe. 
 
01/06/2018: 
- Estudos pós-coloniais e a reflexão de temas contemporâneos: diversidade e Estudos 
Culturais.  
- Contemplar aspectos do pós-colonialismo e esclarecer como as literaturas africanas de 
expressão portuguesa se inserem em sua produção.  
 
08/06/2018: 
- O processo de colonização e assimilação versus processo de conscientização e crítica ao 
poder colonial. 
-A história da colonização europeia e, sobretudo, portuguesa na África.  
 
22/06/2018 
- Alienação cultural e modelo colonizador estrangeiro.  
- O escritor africano e os primeiros indícios de percepção de sua realidade, de sua 
consciência nacional, de sua negritude.  
- O escritor africano e a revolta pela condição de colonizado.  
- Independência nacional e literária: o orgulho africano e a literatura nas sociedades pós-
coloniais. 



 

 

Pá
gi

n
a4

11
 

29/06/2018 
- A escrita literária africana: a presença da oralidade.  
- A produção pós-colonial como reação à história e à literatura hegemônica do colonizador 
através de um processo de identificação cultural. 
- Principais autores e obras das literaturas africanas de expressão portuguesa. 
 
06/07/2018 
- Diálogos África/Brasil: leitura e discussão de aporte teórico e literário.  
- Insubordinação e redescobrimento identitário e literário.  
- Análise da relação entre as literaturas africanas de língua portuguesa e a literatura 
brasileira  
- Leitura, discussão e exposição de textos literários africanos e brasileiros.  

 

 
Procedimentos Adotados 
 
Participaram da ação de extensão estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos 
de Letras, História e Geografia. As aulas foram presenciais, expositivas e de mediação de 
leitura e discussão de textos literários, os quais eram enviados previamente para os 
estudantes ou entregues na aula anterior.  
 
 
Resultados 
 
Leitura e discussão de poemas, contos e trechos de romances, bem como apreciação de 
teorias sobre os processos de formação da literatura de Angola, Moçambique, Cabo-Verde, 
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Compreensão da constituição da identidade pós-
colonial que se intersecciona com a identidade brasileira. Concepção dos processos de 
criação, resistência e reconhecimento pela literatura em contextos pós-coloniais 
contemporâneos que, de alguma maneira, ainda apresentam resquícios de opressão. 
 
 
Considerações Finais 
 
Não obstante a ausência de alguns alunos em algumas ocasiões – pela ocorrência de 
outros eventos no mesmo horário, acredita-se que a atividade tenha sido salutar no que se 
refere à divulgação, esclarecimento e promoção do conhecimento sobre a cultura e a 
literatura africana e afro-brasileira, conforme propõe, inclusive, a Lei 10.639/03. Além disso, 
verificou-se que muitos alunos despertaram seu interesse pelo estudo mais aprofundado 
de algumas temáticas, o que potencialmente suscitará novas pesquisas.  
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Formas de contato com a ação: 
 
Página do evento na internet: https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/literaturaafricana 
 
E-mail: cursodeliteraturaafricana@gmail.com. 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número: 54442/2018 
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Participantes: Francisco Schmith Alves320, Rodolfo César Mafra Previato321, Alan Deluan 
Gust322, Paula Evangelista Borges5 , Rodrigo Ayres Torres Takaes6 , Carolina Weisheimer 
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Maria Eduarda Brandão10, Alexandre Raphael Tondo Jnuiot11, Gabriel Chuecos Rocha12 

  
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: (Conforme Atividade Cadastrada na PROEX) 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Ensino Médio; Educação; Escola Pública. 
 
Resumo 
 
O Projeto, na 13ª edição em 2019, é uma iniciativa do NEI/PROEX que prepara candidatos 
egressos ou concluintes do ensino médio das escolas públicas para o processo de 
avaliação e ingresso no ensino superior. Acadêmicos da UNIOESTE preparam materiais 
de estudos e ministram aulas no período noturno. Por ser organizado  e realizado pela 
UNIOESTE, trata-se de uma oportunidade ímpar aos participantes que não podem arcar 
com os custos de um curso preparatório particular para ENEM e vestibulares, atendendo 
também a deficientes auditivos, visuais e físicos com o apoio do Programa de Educação 
Especial (PEE). 
 
Apresentação 
 
O Projeto do Curso Pré-Vestibular foi concebido de acordo com a visão de Silva (2008), 
com o objetivo de complementar a formação dos alunos egressos do ensino médio de 
escolas públicas, caracterizando-se como atividade de extensão universitária, visto que 
aproxima acadêmicos da graduação de pessoas que ainda não conseguiram entrar na 
universidade. O projeto articula-se bem com o ensino e a pesquisa, pois no decorrer das 
atividades, os acadêmicos da UNIOESTE, através da pesquisa, desenvolvem materiais de 
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estudos, materiais didáticos, listas de exercícios, ministram aulas e oferecem atividades de 
reforço. O Curso também é utilizado como ambiente de formação docente, uma vez que 
diversos cursos de licenciatura da instituição realizam atividades de estágio em docência 
neste ambiente. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Desde a sua criação em 2007, pelo NEI - Núcleo de Estudos Interdisciplinares da 
PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, o projeto “Reflexões e ações na formação 
multidisciplinar: ciência, cidadania e sociedade – Curso Pré-Vestibular” passou por várias 
adaptações. Nos primeiros anos (2007-2009) uma única turma tinha aulas somente aos 
sábados. De 2010 a 2011 passou-se a ter duas turmas, com dois dias de aula cada turma 
durante a semana, uma turma com aulas nas segundas e quartas-feiras e a outra com aulas 
nas terças e quintas-feiras. Em 2012 duas turmas tinham aulas de segunda a quinta-feira 
no período noturno e aulas de reforço/monitoria nas sextas-feiras. A partir de 2013 as duas 
turmas passaram a ter aulas de segunda a sexta-feira e aulas de reforço aos sábados. Em 
2016, 2017, 2018 e na continuidade do ano de 2019, além das aulas de segunda a sexta-
feira os acadêmicos participantes do projeto ainda desenvolveram oficinas extras com 
conteúdo direcionado ao ENEM, visto que o Exame também uma forma de entrar na 
UNIOESTE. Essas oficinas não restringem apenas ao público já selecionado para o Curso 
Pré-vestibular, elas são abertas à população, o que amplia o número de pessoas atingidas 
pelo projeto. Além disso, a partir de 2015, anualmente, o projeto vem realizando um 
simulado aberto à população, com todo o conteúdo produzido pelos acadêmicos 
participantes, o simulado serviu como uma porta para que novas pessoas conhecessem o 
cursinho e atinge um público médio de cerca de 500 inscritos em cada ano.  

Essa grande expansão se deve principalmente a oferta de bolsas de extensão aos 
alunos que coordenam/ministram as aulas. Atualmente são dois bolsistas responsáveis 
pelas disciplinas nas diversas áreas do conhecimento. 

É importante salientar que no ano de 2017 fora implementado uma taxa de matrícula 
aos participantes selecionados, esta taxa é convertida em bolsas no valor de R$200,00 
para os alunos participantes que não possuem bolsa de extensão, esta bolsa foi pensada 
para resolver diversos problemas de organização que os bolsistas enfrentavam em relação 
aos voluntários, dessa forma não há nenhuma disciplina relativizada por ser ministrada por 
um bolsista ou por um voluntário, dado que, dessa forma, todos os professores recebem 
uma bolsa de valor igual. Até o presente momento tal método tem se mostrado muito 
eficiente, pois ao longo do todo o ano de todos os anos, desde que ela foi implementada, 
não houve nenhum problema em relação a abandono de disciplinas ou cancelamento de 
aulas em cima da hora, coisas que, infelizmente, ocorriam com regularidade em 
determinadas disciplinas ministradas por voluntários, principalmente aquelas que não 
possuem curso na UNIOESTE campus Cascavel, como filosofia, sociologia e história. 

É importante salientar também que não há nenhum valor de lucro na taxa de 
matrícula cobrada dos selecionados, todo o valor é repassado para as bolsas e que para 
manter um valor baixo é necessário que haja o máximo de bolsistas possível vindo os 
órgãos de fomento da universidade, pensando que o público do Curso Pré-vestibular é uma 
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população economicamente frágil, e que manter a taxa num valor acessível é manter viva 
a possibilidade dessa população entrar na universidade. 

As atividades do projeto iniciam-se em janeiro de cada ano, com o lançamento de 
editais para inscrição de candidatos a alunos e monitores. Os candidatos a alunos são 
selecionados em entrevista, de acordo como critérios sociais, econômicos e intelectuais. 
Comprovantes de renda familiar e gastos mensais são levados em consideração, bem 
como o tempo de conclusão do ensino médio, priorizando aqueles que já concluíram os 
estudos há mais tempo. 

Os bolsistas do projeto coordenam as equipes de monitores, que se inscrevem 
indicando suas afinidades com as disciplinas do Curso Pré-Vestibular. Tanto bolsistas como 
monitores desenvolvem aulas no curso. Entre os monitores estão alunos dos cursos de 
licenciatura, como Letras e Ciências Biológicas. 

As atividades do cursinho são distribuídas no início do ano, de acordo com a 
disponibilidade dos acadêmicos/monitores. No entanto, no decorrer do ano, diante de 
imprevistos, as atividades são redistribuídas e rearticuladas, respeitando a disponibilidade 
dos participantes.  

O Curso é ofertado para duas turmas. O total de alunos varia de acordo com a 
disponibilidade das salas. Atualmente o curso atende diretamente acerca de 200 alunos, 
número que também foi se expandindo ao longo do tempo. As aulas são ofertadas de 
segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30min, com atividades de reforço ao longo da semana 
no contra turno na sala de estudos que fora disponibilizado para os acadêmicos 
participantes. Este se faz por intermédio de orientações individuais, aulas extras e também 
pelo incentivo a organização de grupo de estudos. Da mesma forma que no ano anterior, 
em 2019 duas oficinas já foram finalizadas: as oficinas de matemática e biologia, e outras 
duas estão em andamento: as oficinas de física e interpretação textual, há ainda mais 
quatro oficinas programadas para o ano de 2019. As oficinas são coordenadas também 
pelos monitores do Cursinho. 

Todas as disciplinas presentes na prova no vestibular da Unioeste são abordadas no 
curso, sendo elas: Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras Modernas (Inglês e Espanhol), 
Matemática, Biologia, Química, Física, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Literatura 
e Redação. Os conteúdos são determinados a partir dos assuntos mais frequentes, dentro 
de cada disciplina, constatados nos últimos vestibulares e disponibilizados no caderno do 
candidato da Unioeste. 

Os procedimentos são realizados de acordo com a natureza da disciplina em 
desenvolvimento e/ou as condições oferecidas pela instituição (ambientes, instrumentos, 
etc.). A seleção desse material, como apostilas de exercícios, é de responsabilidade dos 
bolsistas e monitores, auxiliados por seus professores orientadores. Os docentes das 
diversas áreas fornecem assessoramento técnico-pedagógico aos acadêmicos, através de 
reuniões com eles e com as coordenações de estágio da Unioeste. 

A impressão, separação e distribuição do material didático, assim como a 
organização das salas de aula, são atividades realizadas pelos alunos bolsistas, auxiliados 
pelos secretários do NEI/UNIOESTE. Os bolsistas também ficam a disposição para 
ministrar aulas, quando necessário ou desejado pelos próprios. 

Sabendo que muitos dos alunos que frequentam as aulas já concluíram o ensino 
médio há certo período e que esses apresentam dificuldade nas disciplinas de matemática 
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e física, foi proposto que as disciplinas fossem trabalhadas de maneira menos formal. 
Tornado mais compreensível o entendimento e a reintegração de uma pessoa que está 
longe das salas de aula algum tempo, dando dinamicidade e integrando as disciplinas. 

As primeiras semanas de aulas, para ambas as disciplinas foram dedicadas à 
matemática básica, ponto esse é de fundamental importância para o bom andamento de 
conteúdos mais complexos. A criação de listas de exercícios para serem resolvidos tanto 
em sala quanto fora dela, o fornecimento de materiais didático de todos os conteúdos 
trabalhado foi o meio para garantir a sintetização do conhecimento. 

As disciplinas de literatura, biologia, geografia, filosofia e sociologia visam unir 
aspectos humanos e o estudo do ambiente terrestre. Ao aluno, estudar os conceitos 
básicos, unir com informações do dia a dia, estudo constante e intertextualizado para tornar 
seus conhecimentos mais sólidos. O curso pré-vestibular da Unioeste visa formar um aluno 
que não fiquem restritos ao conhecimento superficial, mas que possam aplicar além de um 
concurso, serem pessoas que possam formar opinião sobre mundo que os cerca. Problema 
enfrentado diretamente pela disciplina de redação, que não só busca aprimorar a 
capacidade de escrita dos participantes mas fazê-los compreender os problemas sociais 
retratados nas redações tanto da UNIOESTE quanto as temáticas políticas solicitadas 
dentro da redação do ENEM. 
  
Resultados 
 

A avaliação das atividades do projeto se dá por meio do espaço aberto de 
comunicação com o coordenador e com a equipe de bolsistas. As demandas, sugestões e 
observações são compartilhadas com todos os envolvidos na atividade, é importante 
salientar que os professores-monitores reúnem-se mensalmente para discutir o andamento 
pedagógico. Como avaliação final computam-se as aprovações em concursos vestibulares 
realizados pelos alunos do projeto. 

As aprovações em vestibulares, coletadas a partir de 2009, são apresentadas na 
tabela 1. Nota-se um crescimento significativo, resultado da consolidação do projeto, do 
aumento do número de vagas no ensino superior, das políticas de cotas e outras políticas 
públicas para a educação, como o Prouni.   

É importante salientar o salto de aprovações de 2015 para 2017, ele aconteceu como 
resultado direto das modificações estruturais, principalmente no que tange a relação e 
manutenção de um professor por disciplina ofertada ao longo de todo o ano letivo, sem 
fragmentar as aulas em professores distintos, criando, assim, um vínculo maior dos alunos 
com professores e potencializando o aprendizado. 

Dentre as aprovações de 2016 é importante destacar primeiros lugares em Letras 
Português/Inglês da UNIOESTE, Engenharia Agrícola na UEM, Ciências Sociais na 
UFRGS. Aprovações na UTFPR, ETEC e um destaque para uma aprovação em psicologia 
na USP, utilizando o SISU. 

 Dentre as aprovações ocorridas em 2017, pode-se destacar primeiros lugares em 
Letras Português/Inglês/espanhol, Ciências Contábeis e Física (UFFS), Química da 
UNIOESTE e UFSC, Engenharia Agrícola e Engenharia Civil na UNIOESTE. Segundos 
lugares em Enfermagem e Ciência da Computação na UNIOESTE. Além de diversas 
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aprovações na UNIOESTE e em particulares na cidade de Cascavel por meio de bolsas do 
Prouni. 

Das aprovações de 2018 é possível destacar: Primeiros lugares de Enfermagem, 
Engenharia Agrícola, Turismo na UNIOESTE, além de aprovações em Engenharia Civil, 
Engenharia Química, Letras Português/Inglês e Letras Português/Espanhol, Fisioterapia, 
Pedagogia, Ciências Biológicas Agronomia, Economia e História na UNIOESTE. Primeiro 
lugar em Serviço Social na UNILA, aprovação em Medicina Veterinária na UFFS, Zootecnia 
e Psicologia na UEM, Turismo e Medicina Veterinária na UFPR e Engenharia Industrial e 
Agroquímica e Letras da FURG, Agronomia na UFSC, Engenharia Civil e Engenharia 
Química na UTFPR. 
 
Tabela 1 – Número de aprovações obtidas pelos alunos do Curso Pré-Vestibular. 
 

Ano Aprovações 

2009 13 

2010 15 

2011 14 

2012 12 

2013 21 

2014 33 

2015 27 

2016 77 

2017 82 

2018 89 

     
 
Considerações Finais 
 

O Projeto do Curso Pré-Vestibular da Unioeste - Cascavel busca estabelecer uma 
relação entre ensino, pesquisa e extensão.  Além disso, tem como desafio estimular 
atividades de ensino que envolvem diversas áreas e níveis do conhecimento. Em seu 
conjunto, o Projeto atinge dois grandes campos de ação: de um lado, incentiva a reflexão 
sobre a relação entre o conhecimento produzido e transmitido na universidade e o processo 
de conhecimento realizado no Ensino Médio. Nesta reflexão, os professores encontram um 
espaço para rever e confirmar seus pressupostos teóricos e produzir outras análises sobre 
a realidade social. O aluno da UNIOESTE, ao ter como desafio produzir material didático e 
transmitir o conhecimento, obrigatoriamente, reconstrói seu próprio conhecimento e pensa 
diferentes formas de ensinar e formas de aplicabilidade do conhecimento científico.  

Por outro, as atividades de extensão fornecem uma oportunidade ímpar aos 
participantes ouvintes, pois atente prioritariamente os alunos concluintes ou que já 
concluíram o Ensino Médio que não possuem condições financeiras para pagar um curso 
particular de preparação para o vestibular. Sem contar que, ao ingressarem em um 
programa de estudos sistematizados, mesmo que impulsionados pelo desejo imediato de 
ingresso no ensino superior, indiretamente, ampliam sua capacidade reflexiva, podendo 
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assim, criar o hábito de leitura e de estudos, o que pode gerar novas oportunidades de 
trabalho e de ação social.  

Nos últimos anos, o projeto tem atendido diretamente cerca de 200 alunos ao longo 
de 9 meses de aulas, nas várias chamadas, bem como atingido um público diferenciado do 
projeto e também por volta de 200 pessoas com as oficinas aos sábados. Além disso, em 
2015 o simulado aberto teve mais de 450 inscritos, dois quais cerca de 250 realizaram as 
provas. E em 2016 mais 500 inscritos para o simulado e 550 inscritos em 2018. Muitos 
candidatos tem sido aprovados na própria Unioeste por meio do SiSU ou vestibular, ou 
foram selecionados em outras universidades públicas e particulares, alguns com bolsas 
pelo PROUNI. Além, claro, dos novos horizontes conquistados com aprovações em federais 
e na USP, UFSC, UFRGS, FURG, UFPR, UTFPR, UNILA e UFFS.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
pv.unioeste@gmail.com, (45) 3220-3219, www.unioeste.br/nei. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Referências 
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http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94935.pdf. Aceso em 18/04/2016. 
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CURSO SOBRE O SISTEMA LINUX E OPENOFFICE PARA A COMUNIDADE 

EXTERNA  

 
 

Carlos dos Santos323 (Coordenador da Ação de Extensão) 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Educação profissional) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Linux; OpenOffice; Sistema. 

 
Resumo 
 
Essa atividade de extensão foi realizada no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, o qual 
está situado no Bairro Jardim Polo Centro, do município de Foz do Iguaçu. Essa instituição 
possui um laboratório de informática composto por aproximadamente 15 computadores. Foi 
tentado instalar os programas no mesmo, porém, não foi possível utilizá-los, pois estavam 
obsoletos. Assim, foi recomendado que os participantes usassem notebooks particulares. 
Inicialmente foi usado o VirtualBox, ou seja, um aplicativo onde é possível aninhar o sistema 
Linux no sistema Windows, onde foram explorados o aspecto histórico, instalação e 
ambiente gráfico. A exploração e uso do OpenOffice foi feita através do Apache, o qual é 
um aplicativo que exige menos memória dos computadores, uma vez que os mesmos 
estavam travando com o uso do VitrtualBox durante o curso. No OpenOffice foram 
explorados: Aplicativo de edição de texto(Writer), planilha de cálculo(Calc) e o aplicativo de 
apresentação de slides(Impress). Nas aulas foi utilizado o recurso de multimídia, para que 
os alunos pudessem reproduzir o que era exposto na tela. Devido ao fato de os aplicativos 
do  OpenOffice serem de fácil e gratuita utilização, os participantes ficaram. satisfeitos. 
Assim, apesar da limitação em certos aspectos, recomenda-se o uso desses aplicativos.  
 
Apresentação 
 
O Colégio Estadual Barão do Rio Branco, está situado no município de Foz do Iguaçu, no 
Bairro Jardim Polo Centro. Essa instituição possui um laboratório de informática composto 
por, aproximadamente, 15 computadores. Porém, os mesmos não têm o sistema Windows 
instalado e o governo do Estado não está liberando verba para a instalação. Mas, as 
máquinas possuem o sistema Linux. Haja vista que, os professores têm a necessidade de 
lecionar, utilizando recursos computacionais, fica evidente a necessidade de se ministrar 
um curso referente ao Sistema Linux, tanto para professores, quanto a alunos e membros 
da comunidade externa e que mora no entorno desse colégio. Os objetivos desta ação são: 
 
Geral: possibilitar o uso dos computadores do laboratório de informática do Colégio 
Estadual Barão do Rio Branco.  

 
323 Mestre, curso de engenharia elétrica, CECE, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: sancars@bol.com.br.  
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Específico: ministrar um curso do Sistema  Linux e openoffice a professores, funcionários 
e alunos, do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, bem como à comunidade que mora no 
entorno dessa instituição. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
Descrever a metodologia utilizada para o desenvolvimento da ação; população beneficiada, 
etc. 
 
 
- Meios de divulgação 
 

Esta atividade de extensão será divulgada nas redes sociais, em grupos de e-mails e 
por meio de cartazes, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Independentemente do 
meio de divulgação, constará o Local, o horário, o número de telefone para contato, e o 
objetivo já citado na subseção 17.2. 
 
 

-  Local,  dia, horário e número de Turmas e de vagas 
 

Esta atividade será realizada no laboratório de informática do Colégio Barão do Rio 
Branco, situado a rua Silvino Dalbó, número 85, Bairro Jardim Polo Centro, em Foz do 
Iguaçu. O curso foi realizado aos sábados, das 9h:00 às 12h:00. Haja vista que o número 
de máquinas do colégio Estadual Barão do Rio Branco foi pequeno e nem todas 
funcionaram, foram disponibilizadas duas turmas com 10 vagas em cada uma. A primeira 
para os meses deabril, maio, junho, julho e agosto de 2018. A segunda turma para os meses 
de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como para fevereiro e março 
de 2019.  

 

- Procedimentos para inscrição  
 

Os interessados realizaram a inscrição com o coordenador do curso, por meio das 
redes sociais. 
 
 

- Recursos utilizados 
 

Foram utilizados um aparelho multimídia e um notebook, os quais possibilitaram a 
passagem dos slides, com o conteúdo teórico. O coordenador utilizou os próprios 
aplicativos para mostrar como eram realizadas as atividades práticas, com o auxílio dos 
recursos já citados. Cada cursando teve um computador para reproduzir as atividades 
práticas, como mostra a figura I. 
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Figura I – Recursos utilizados para a realização dos curso de Linux e OpenOffice. 
 
 
Considerações Finais 
 
Os alunos, de uma forma geral, reagiram de forma positiva ao curso ministrado, uma vez 
que os aplicativos apresentados trazem muitos recursos e podem ser utilizados 
gratuitamente. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: sancars@bol.com.br, fone: (45)3522-3336 
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Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

54398/2018 
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DA PROMOCÃO DA CIDADANIA AO ALCANCE DE DIREITOS LGBTs: A ATUAÇÃO 

DO PROJETO DIÁLOGOS LGBT UNIOESTE:  RESPEITO À DIVERSIDADE SEXUAL E 

DE GÊNERO NA REGIÃO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
Melissa Barbieri de Oliveira324  

Andréa Regina de Morais Benedetti325 
Participantes: Ana Caroline Basotti da Luz326, Guilherme Baggio Costa327, Guilherme 

Adriano Zanon Filippi328, Saira Tuany Seither Gasparin329, Sarah Schimdt330 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Gênero; Sexualidades. 

 
Resumo  
O projeto de extensão “Diálogos Interdisciplinares para a promoção da cidadania da 
população LGBT: Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade” busca promover os direitos e 
a cidadania da população LGBT através de diálogos com universidades, entidades, 
profissionais, docentes, estudantes, a população LGBT, seus familiares e a comunidade. 
As atividades internas e externas aproximam as discussões e impactam o meio social de 
forma positiva, diminuindo a discriminação, promovendo respeito à diversidade sexual e de 
gênero na região em que a Unioeste - campus de Francisco Beltrão está situada. 
 
  
Apresentação 
 

Devido à incipiência dos estudos LGBT na região de Francisco Beltrão-PR, o projeto 
Diálogos LGBT que é um projeto de extensão vinculado ao programa universidade sem 

 
324 Professora Adjunta - CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unioeste - Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná - campus - Francisco Beltrão/PR. Coordenadora do Projeto de Extensão: Diálogos 

Interdisciplinares para promoção da cidadania LGBT Programa - Universidade Sem Fronteiras - USF/ 
SETI/PR. Membro do Grupo de Pesquisa em direitos humanos - GPDH e do Grupo de Estudos Corpo, Gênero 
e Diversidade - CGD. Email: melissabarbieri@hotmail.com 
325 Docente orientadora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. Email: 
deiabenedetti@hotmail.com 
326 Graduada do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE campus de 
Francisco Beltrão; E-mail: carolinebasotti@hotmail.com. 
327 Discente do 3º ano do curso do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – campus 

– Francisco Beltrão/PR. E-mail: guilhermebaggiocosta@hotmail.com. 
328 Discente do 2º ano do curso de Direito Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

campus de Francisco Beltrão. Email: guilhermezanon.f@gmail.com. 
329 Discente do 3º ano do curso de Serviço Social Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE campus de Francisco Beltrão. E-mail: sairasgasparin@gmail.com 
330 Discente do 4º ano do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de 
Francisco Beltrão – PR. E-mail: sarah_schmidt95@hotmail.com. 
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fronteiras, Unidade Gestora do Fundo Paraná/SETI, surgiu com a proposta de construir 
canais de diálogo com vistas à superação das discriminações e preconceitos contra a 
população de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Para tanto, 
adotando uma política profissional interdisciplinar, buscamos constantemente entrelaçar os 
conhecimentos das Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Ciências da Saúde, 
e, assim, proporcionar um espaço de acolhimento adequado para as demandas específicas 
na universidade. 

Dispondo de uma equipe composta por uma coordenadora, uma professora 
orientadora, uma advogada, quatro bolsistas de Direito e Serviço Social e três estagiários 
de psicologia voluntários, a atuação é pautada na promoção da cidadania e defesa dos 
direitos desta população em um plano jurídico, socioassistencial e psicológico.  

Tendo como base o Plano Estadual de Políticas Públicas para a Promoção e Defesa 
dos Direitos da População LGBT do Estado do Paraná, buscamos construir redes de apoio 
para as demandas na região beltronense, unindo diversos segmentos sociais com a 
finalidade de garantir a efetivação de direitos fundamentais de acesso à saúde, educação, 
moradia, mercado de trabalho, justiça e assistência social. 

 

Procedimentos Adotados 

 

O projeto iniciou suas atividades em outubro de 2018, preocupado em dialogar sobre 
o tema com o intuito de disseminar informações sobre a população LGBT, que merece 
atenção, devido a vulnerabilidade acaba sendo alvo de preconceitos e discriminações.  

Dentre os procedimentos adotados para a viabilização das atividades realizadas, 
desenvolvemos inicialmente capacitação interna e externa, trabalhando com o 
desenvolvimento de estudos para preparação da equipe e das entidades e órgãos do 
município, parceiras do projeto. Assim, desde o outubro de 2018, passamos a ofertar 
capacitações, palestras, oficinas, workshops, rodas de conversa, seminários, pesquisas 
com coleta de dados, para então iniciarmos a fase de atendimentos.  

As primeiras atividades permitiram diagnosticar a situação atual do entendimento 
das demandas LGBTs dentro e fora da universidade, embasando inclusive o 
desenvolvimento de produções científicas, conforme será apresentado. 

Iniciamos nossos trabalhos ministramos palestras na Universidade Paranaense – 
UNIPAR do campus de Francisco Beltrão, tanto no curso de Direito, como no curso de 
psicologia, sobre a importância de reconhecer os direitos LGBTs e sobre a recente 
possibilidade de retificação de nome civil de pessoas trans* diretamente no cartório de 
registo civil, através do Provimento nº 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  

No Centro Sul-americano de Ensino Superior – CESUL, realizamos uma palestra 
para os acadêmicos do curso de Direito. Neste espaço, abordamos inicialmente sobre o 
que é identidade de gênero, quem são as pessoas trans* e quais suas demandas. Após 
falamos sobre o procedimento de retificação de nome civil através do Provimento 73/2018 
do CNJ. 

Ainda em outubro, participamos em conjunto com o Grupo de Estudos Corpo, 
Gênero e Diversidade no “III Ciclo de Debates Mulheres na Sociedade Contemporânea e 
1º Encontro do Grupo Corpo, Gênero e Diversidade”, nos dias 30 e 31 de outubro de 2018, 
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que trouxe atividades interdisciplinares durante dois dias e reuniu toda a universidade nos 
debates sobre a temática. Além da organização do evento, realizamos oficina sobre a 
retificação de nome civil das pessoas trans*.  

Concomitantemente a nossa preparação e formação da rede de diálogos, iniciamos 
o atendimento ao público, fornecendo orientações jurídicas, administrativas e psicológicas 
para o público LGBT e seus familiares, sendo que até o presente momento o projeto já 
auxiliou na retificação administrativa de prenome e sexo no registro civil de três mulheres 
trans* e auxilia em mais um processo de retificação que está em andamento. 

Promovemos uma capacitação interna com acadêmicas/os de diversos cursos da 
UNIOESTE – FB, para participantes do Projeto Diálogos Trans, que funciona 
simultaneamente, de forma voluntária e especificamente voltada à sigla “T”, abordando o 
gênero como uma categoria sócio histórica e a diversidade como elemento da sociedade.  

Na mesma linha, promovemos uma roda de conversa com alunos/as do colégio 
Estadual João Paulo II de Francisco Beltrão, sobre o respeito às diferenças e o combate 
aos preconceitos e as violências que esta população sofre. 

Promovemos uma capacitação com o Núcleo Regional de Serviço Social – 
NUCRESS a respeito da população Trans* e as práticas profissionais do assistente social 
frente às demandas apresentadas, bem como reforçar o papel do Serviço Social no 
reconhecimento das realidades de marginalização e vulnerabilidade dessa população e 
suas vivências em face da LGBTfobia que atinge desde as instâncias de atendimento de 
atenção básica até os serviços de atenção especializada das redes socioassistenciais. 

Participamos da 12ª Conferência Municipal de Saúde, onde apresentamos propostas 
de políticas de saúde pública, sendo uma delas do atendimento psicossocial, o 
fornecimento de hormônios para as pessoas trans* e a capacitação de servidores da saúde 
para um tratamento respeitoso para com a diversidade. Na oportunidade elegemos Laura 
Matias Faria, membro do projeto, acadêmica do curso de Pedagogia, como delegada, para 
representar a população LGBT na Conferência Estadual de Saúde, que acontecerá em 
junho de 2019, na cidade de Curitiba. Ressalta que é primeira vez que na Conferência 
Municipal de Saúde as pautas LGBTs são apresentadas, pois até então, não havia uma 
mobilização neste sentido, como aconteceu a partir das atividades do projeto.  

 Voltado ao atendimento médico de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais, o Projeto também desenvolveu um workshop no “Simpósio de atenção à saúde 
LGBT+”, promovido por acadêmicos do curso de Medicina da Unioeste – FB, com a 
finalidade de conscientizar e sensibilizar os estudantes em relação ao direito de acesso a 
saúde.  

Direcionada às/aos advogadas/os da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero 
da OAB, subseção de Francisco Beltrão, o Projeto realizou uma capacitação abordou as 
pautas LGBT no ordenamento jurídico.  

No II Seminário de Pesquisa e Extensão do Curso de Direito da UNIOESTE – 
campus – FB, apresentamos o Projeto, sua formação, objetivos e forma de atuação. 

Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR campus de Dois Vizinhos, 
ministramos uma palestra sobre a diversidade sexual e de gênero na universidade, que 
teve participação dos alunos do núcleo da diversidade, bem como seus/suas servidores/as 
e professores/as. 
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A partir destas atividades, foi possível identificar as demandas da região, com 
desenvolvimento de pesquisas e coletas de dados com aplicação de questionários. 
Também produzimos pesquisas científicas que já foram apresentadas em eventos como o 

VII CONAPE - VII Congresso Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas 

– (UNIOESTE), o IV SIES – Simpósio Internacional em Educação Sexual – Gênero, 
Sexualidades e Diferenças: categorias de análise (des) territórios de disputa (UEM). 

Atualmente contamos com importantes parcerias, que auxiliam em nossas ações, 
como o 21º Batalhão da Polícia Militar de Francisco Beltrão, a OAB/PR subseção de 
Francisco Beltrão, a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB – Subseção de 
Francisco Beltrão-PR, o Serviço de Atendimento Especializado em Saúde – SAE, e a 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. 

A Universidade Paranaense – UNIPAR do campus de Francisco Beltrão, também é 
uma importante parceira do Projeto, graças a ela, além do auxílio técnico jurídico e 
socioassistencial, contamos com atendimento de orientação psicológica desenvolvida por 
estagiários do curso de psicologia. 

Recentemente firmamos também, parceria com a ONG Mães pela diversidade, um 
coletivo de mães e pais de pessoas LGBT, que luta pelos direitos civis de seus filhos. 
 Por fim promovemos em parceria com o projeto Trans o 1º Festival de Cinema LGBT, 

e o Sarau de combate à LGBTfobia.  

 Por fim, o projeto desenvolveu material gráfico para divulgação das atividades do 

projeto, conforme plano de aplicação aprovado pela UGF/SETI.  

 

Resultados 
 

Em relação aos resultados, primeiramente cumpre ressaltar que o projeto ainda está 
em andamento e desta maneira, os resultados são parciais. Conforme demonstrado, o 
projeto Diálogos LGBT – Unioeste, atuando de forma interdisciplinar, vem oferecendo um 
espaço de acolhimento e diálogo com a população LGBT, acolhendo demandas tanto da 
área jurídica, como socioassistencial e psicológica. Estamos desenvolvendo ações de 
conscientização e sensibilização na sociedade beltronense e região. Conjuntamente com 
as instituições públicas e privadas, trabalhamos em prol da população LGBT e seus 
familiares, suas demandas e pautas, garantindo seus direitos e a promovendo a cidadania.  

Realizamos orientações jurídicas, administrativas e psicológicas para o público 
LGBT e seus familiares, sendo que até o presente momento o projeto já auxiliou na 
retificação administrativa de prenome e sexo no registro civil de três mulheres trans* e 
auxilia em mais um processo de retificação que está em andamento. 

Temos proporcionado o debate sobre o tema no município, envolvendo temáticas 
como política, sexualidade, acesso aos direitos fundamentais básicos: educação, saúde, 
ingresso no mercado de trabalho, convivência familiar, bem como a discussão sobre 
violências que afetam a população LGBT. 

Por meio da realização de trabalho de pesquisa e estudos teórico-práticos, visando 
ampliação de conhecimentos na área de proteção e defesa de direitos da população LGBT, 
apresentamos os dados coletados às autoridades locais e estaduais no objetivo de serem 
traçadas políticas sociais condizentes com a realidade local e também no que se refere à 
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produção de dados a fim de diagnosticarmos a realidade da região, promover estudos, 
cursos e seminários pertinentes a esse debate. 
 
 
Considerações Finais 
 
Ainda enfrentamos em nossa sociedade um grande desconhecimento sobre questões que 
envolvem gênero e sexualidade, além do despreparo de muitos profissionais em lidar com 
essa temática, a padronização de comportamentos e pensamentos de uma sociedade 
preconceituosa, aliada ao senso comum, produzem na cidade de Francisco Beltrão e 
região, situações de preconceitos, discriminações, exclusões e marginalizações da 
população LGBT. 
Todavia, em contraponto, existe um grande interesse da população, entidades e 
profissionais em participar das atividades e conhecer melhor a temática LGBT. Prova disso, 
são as diversas atividades realizadas pelo projeto em apenas 08 meses de funcionamento.  
As parcerias realizadas também demonstram que diferentes seguimentos estão 
percebendo a necessidade de proteção a dignidade e o respeito da população LGBT. 
Certamente, isso possibilita um atendimento de melhor qualidade e maior abrangência, o 
que indiretamente colabora para a diminuição do preconceito e discriminação.  
 As atividades realizadas demonstram a efetividade do projeto em atuar não apenas em 
casos individuais, mas também promovendo a conscientização e sensibilização da 
sociedade. Essa abertura mexe com toda a estrutura social, haja vista, que os debates e 
discussões que estão sendo realizados sobre um assunto extremamente relevante para o 
estabelecimento do Estado Democrático de Direito. É com esse viés que o projeto está 
proporcionando uma luta real da população LGBT* para a promoção de seus direitos e 
garantias. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
O contato pode ser feito pelo telefone 3520-4867, e-mail: dialogoslgbtunioeste@gmail.com, 
instagram: @dialogoslgbt e facebook: Diálogos LGBT Unioeste/Seti 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número CR 55075/2018 
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“DE UM TEMPO”: UMA EXPERIÊNCIA SOBRE OS MALEFÍCIOS E BENEFÍCIOS DAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  

 
Celso Aparecido Polinasrski (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Julio Cesar Barossi Gollub. 
 

Área Temática: Educação; Saúde. 
Linha de Extensão: Saúde humana. 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Cotidiano; Corpo humano; Ciência, tecnologia e sociedade. 

 
Resumo 
 
O presente trabalho busca introduzir uma compreensão de ciência, tecnologia e sociedade 
(metodologia CTS) em relação aos benefícios e danos causados pela utilização das 
tecnologias de informação e comunicação (TICs). O mundo moderno nos trouxe diversos 
tipos de tecnologias, porém o uso excessivo dessas pode causar problemas futuros no 
sistema ósseo muscular tanto de adultos quanto de adolescentes. Os adolescentes são o 
público foco desse projeto, buscando uma reeducação em relação ao uso das TICs 
tentando melhorar a postura e logo assim, a vida e o cotidiano dos alunos, promovendo não 
só uma rotina mais saudável, mas também uma sociabilidade melhor entre aluno-aluno, 
aluno-professor e aluno-família. 
 
Apresentação 
 
É de conhecimento geral que o público jovem busca sempre estar atualizado em relação 
as novas tecnologias e facilidades de informação e comunicação. O Brasil é um dos países 
que mais adota novas tecnologias e culturas digitais, possuindo uma parcela muito grande 
de população conectada à rede de internet, sendo que em 2007, o país comercializou mais 
computadores do que aparelhos de televisão (LEMOS; JOSGRILBERG, 2009). 
No processo educativo existem diversas formas de utilização destas tecnologias, como por 
exemplo na Educação à Distância, através de ambientes digitais e interativos, os 
computadores e a Internet propiciam a construção de conhecimento e rompem barreiras de 
distância espaço-temporal caracterizado pelo ensino presencial (ALMEIDA, 2003). 
Observa-se que o uso de computadores e smartphones está cada vez mais prematuro, 
sendo utilizado muitas vezes de forma excessiva e sem conhecimento dos problemas que 
pode causar. Problemas esses que podem ser tanto de saúde quanto social, como por 
exemplo vem se observando que muitos adolescentes estão mostrando dificuldades de se 
comunicar e interagir em grupos. Hansraj (2014) descreve, em relação ao uso do celular na 
altura do peito, que as forças aplicadas sobre a região cervical da coluna vertebral 
aumentam dramaticamente conforme se aumenta o ângulo de flexão da cabeça em direção 
ao objeto. Segundo a autora, a perda da curvatura natural da região cervical gera estresse 
sobre a mesma, causando desgaste e degeneração da coluna. 
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O uso do mouse do computador por tempos prolongados pode causar desconforto e lesões 
no pulso devido a sua extensão e ao desvio lunar (KARLQVIST; HAGBERG; SELIN, 1994; 
BURGESS-LIMERICK et al., 1999). Outros estudos mostram que pessoas que usam o 
computador por períodos prolongados, em postura inadequada, apresentam desconforto 
musculoesquelético no pescoço, nos ombros, nos braços, nos cotovelos e nas costas 
(GERR; MARCUS; MONTEILH, 2004). 
Esse uso inadequado pode acabar provocando danos irreversíveis no corpo humano, como 
na região da coluna, mãos e pescoço. Sendo assim é de grande importância social e de 
saúde uma reeducação e conscientização dos alunos em relação a essas adversidades 
que podem ser ocasionados pelo uso de aparelhos tecnológicos, gerando maior 
compreensão cientifica e crítica do público alvo sobre as novas tecnologias e seus usos. 
  
Procedimentos Adotados 
 
Métodos expositivos como palestras; atividades práticas de exercícios de alongamentos; 
interação dos alunos através de perguntas e debates; abrir espaço para que os estudantes 
relatem sobre suas experiências com as TICs e que também comentem sobre o 
conhecimento que possuem sobre elas. As palestras terão uma duração média de uma 
hora, tendo também a participação dos professores que se encontrarem no local. Dando 
foco principalmente na participação - interação dos ouvintes com o palestrante, evitando 
assim a dispersão e falta de interesse. Aplicação de questionários após a aplicação do 
projeto para averiguar a aceitação das palestras e a compreensão da mesma. 

Figura 1: Exemplificação didática dos danos causados na coluna cervical pelo uso incorreto de 
smarphones. 
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Fonte: RIOS (2018) 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: Exemplificação didática sobre a postura correta em frente a computadores de mesa. 

 

 
 
 

Fonte: Marketing info2 (2018) 

Resultados 
 
Espera-se conduzir os alunos a construir os conhecimentos necessários para uma 
reeducação sobre a postura e uso adequado das TICs, bem como lidar com as novas 
tecnologias, compreendendo seus benefícios e malefícios. Espera-se ainda que os 
encaminhamentos baseados em debates, discussão de artigos científicos e elaborações 
metodológicas permitam aos participantes do projeto que compreendam as relações 
contextualizadas entre as atividades desenvolvidas e os conteúdos teóricos abordados em 
sala de aula, bem como as relações entre estas atividades e os impactos que estas podem 
ter sobre o corpo humano. 
 
Considerações Finais 
 
Venho por meio desse projeto buscar resultados positivos após a aplicação do mesmo, de 
forma que ilumine na mente dos alunos um novo olhar sobre as TICs, levando em 
consideração todos os pontos negativos e positivos ditos a cima, criando neles um processo 
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de autopoliciamento relacionado ao uso de smartphones e computadores, buscando o 
melhor método e postura para se utilizar o aparelho.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Celso Aparecido Polinarski: celso.polinarski@unioeste.br (45) 99372-2187  
Julio Cesar Barossi Gollub: juliobarossi@hotmail.com (45)999354954 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
55267/2018. 
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DENGUE: AÇÕES COMPARTILHADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA AEDES 
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Participantes: Rogério Luis Rizzi332, Guilherme Galante333, Eduardo Argou Aires Cunha334, 
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Matheus Nunes Ismael338 Murillo Douglas Oliveira Machado339 Clair T. Wagner340, Ana 

Paula Barbosa Iyrkievicz341 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Endemias e Epidemias 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Aedes Aegypti; Dengue; Prevenção. 
 
Resumo 
 
O Programa de Extensão AEDES executa ações no âmbito da dengue. Dentre elas, optou-se por 
apresentar o aplicativo desenvolvido para dispositivos móveis cujo objetivo é facilitar as 
atividades dos Agentes que visitam os imóveis do município, no que se refere ao controle e 
prevenção à dengue. Os resultados dessas visitas são documentados manualmente em 
formulários impressos específicos. O aplicativo substitui esses formulários e contribui para 
agilizar e disponibilizar informações decorrentes. 
 
Apresentação 
 

A dengue é uma doença que tem causado sérios problemas no âmbito da Saúde 
Pública em muitos países. Tem propensão de ocorrer em áreas urbanas pobres, carentes 
de higiene e serviços de saneamento básico, mas também afeta espaços que não sofrem 
de tais condições, especialmente em países tropicais e subtropicais. 

Trata-se de uma infecção viral, com sintomas semelhantes aos da gripe, mas que 
pode causar complicações que podem culminar com o óbito do doente. O vírus da dengue 
(DEN) compreende quatro sorotipos distintos, DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, que 
pertencem ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae, que são transmitidos aos seres 
humanos por meio de picadas da fêmea do mosquito Aedes infectada, que adquire o vírus 
quando se alimenta do sangue de uma pessoa infectada (WHO, 2016). 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a incidência da dengue tenha 
aumentado 30 vezes nos últimos 50 anos e que ocorram anualmente até 100 milhões de 
infecções em mais de 100 países endêmicos, colocando em risco quase metade da 
população mundial, incluindo o Brasil (WHO, 2016). Não obstante os esforços do governo 
brasileiro, todos os anos, com maior ou menor intensidade, ocorrem epidemias da doença, 
em diversos municípios em todas as unidades federativas do país. Tanto que, a título de 
exemplo, nas Semanas Epidemiológicas 1 a 11 de 2019 cujo período foi de 30/12/2018 a 
16/03/2019, foram registrados 229.064 casos prováveis de dengue em todo Brasil. No 
mesmo período de 2018, foram registrados 62.904 casos prováveis, indicando um 
acréscimo de aproximadamente 264% das notificações (BRASIL, 2019). 

No Brasil, o controle e combate ao Aedes são realizados pelos municípios, por meio 
de Setor ou Órgão específico geralmente vinculado às Secretarias Municipais de Saúde, 
seguindo as normativas e recomendações do Ministério da Saúde (MS) e da OMS (PNCD, 
2002). Os procedimentos operacionais realizados por agentes encarregados do trabalho 
em campo precisam ser registrados compulsoriamente. Para auxiliá-los estão sendo 
realizadas e validadas atividades por meio do Programa de Extensão “AEDES: gestão de 
ações de prevenção, controle e combate à dengue, chikungunya e zika”, no Laboratório de 
Computação Aplicada à Saúde (LCAS) do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 
(CCET) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), com a colaboração 
do Controle de Endemias da Prefeitura de Cascavel/PR. 

Dentre elas estão a disponibilização de módulos e funcionalidades específicas para 
o Sistema de Informações Geográficas Aedes (SIGAEDES) que está em desenvolvimento 
no LCAS, objetivando soluções rápidas à gestão de ações para o acompanhamento a 
indivíduos infectados bem como para o controle e combate aos vetores Aedes, 
transmissores de doenças como Dengue, Chikungunya, Zika. Dentre as funcionalidades 
que o SIGAEDES disponibiliza estão a Gestão de indivíduos com suspeita de estarem com 
tais doenças; Acompanhamento aos pacientes; Gestão de usuários como gerentes, 
supervisores, agentes, técnicos, cidadãos; Gerenciamento das atividades Raio, Bloqueio, 
Entomologia, Localidades, Pontos Estratégicos, Tratamento especial a imóveis. O Sistema 
também disponibiliza relatórios e visualização de casos em mapas georreferenciados 
(AEDES, 2019). 

Adicionalmente, o SIGAEDES está disponibilizando um aplicativo para smartphone 
compatível com os dispositivos móveis que utilizam sistema operacional Android. Seu objetivo 
principal é auxiliar no trabalho dos Agentes de campo que visitam os imóveis do município, 
automatizando o registro de dados. Essas visitas são realizadas com finalidades que vão desde 
a orientação a moradores, a coleta de larvas e pupas, até a notificação compulsória a 
proprietários, sendo realizadas diversas vezes ao longo do ano. Contudo, ainda são 
documentadas manualmente em formulários impressos específicos. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O aplicativo mobile, desenvolvido em colaboração com representantes do Controle 
de Endemias de Cascavel, contempla em suas funcionalidades, o armazenamento dos 
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dados coletados pelos Agentes, particularmente o Ciclo, os Pontos Estratégicos (PEs), 
Raio, Bloqueio e o LIRAa (FNS, 2001). 

O Ciclo é a atividade em que são feitas visitas bimestrais de rotina aos imóveis do 
município. Os agentes realizam inspeções, orientações aos moradores e eliminações de 
criadouros de Aedes. No final da semana, o supervisor registra em um formulário o resumo das 
visitas realizadas pelos agentes da sua equipe. Os PEs são imóveis que por suas características 
apresentam muitos locais propícios à desova do Aedes, por meio da acumulação de água, 
contribuindo à proliferação do mosquito. São cemitérios, borracharias, ferros velhos, entre 
outros. Os PEs são identificados, cadastrados, atualizados e visitados quinzenalmente. O 
resumo dessas visitas também é preenchido. 

A atividade de Raio consiste na realização de visitas a imóveis em uma região de 
aproximadamente 150 metros ao redor do endereço - residencial, comercial, educacional -do 
indivíduo suspeito de estar doente. São visitados os imóveis buscando eliminar os possíveis 
criadouros dos mosquitos, para evitar uma eventual propagação da doença. Quando amostras 
coletadas na atividade de Raio são positivas para larvas ou pupas de Aedes e há determinação 
pelo Setor responsável, realiza-se a atividade de Bloqueio, em que ocorre a aplicação de 
inseticida, visando a eliminação dos vetores na fase adulta. 

A atividade do LIRAa, realizada bimestralmente, consiste em atribuir a cada região do 
município um índice que indica o nível de infestação. Se for menor que 1%, considera-se como 
condição satisfatória, entre 1% e 3,9%, situação de alerta e acima de 4%, risco de surto de 
dengue. Executada em âmbito nacional, a atividade visa direcionar as ações tomadas, com base 
nos dados coletados no município e em todo o país, para as áreas críticas, facilitando a 
identificação e eliminação de possíveis criadouros (LIRAA, 2013). 

Com exceção dos dados decorrentes do LIRAa, que são digitados em software de 
mesmo nome, desenvolvido pelo MS, para cada uma das demais atividades (Ciclo, PEs, 
Raio e Bloqueio) há um formulário físico impresso que deve ser preenchido manualmente 
pelo Agente, consolidado e posteriormente digitado no Sistema do Programa Nacional de 
Controle da Dengue (SISPNCD, 2019). O software SISPNCD, também desenvolvido pelo MS, 
possui dois módulos. O módulo web faz o gerenciamento do sistema e o módulo local viabiliza 
que os dados dos formulários impressos sejam digitados, cadastros efetuados e relatórios 
gerados. 

No SISPNCD, apenas um resumo das atividades realizadas em campo durante as visitas 
é digitado, perdendo-se os dados de forma individual. A consequência é que as informações 
coletadas em cada uma das visitas são agrupadas, gerando apenas um resumo geral. Além disso, 
a digitação pode acontecer num período de até 15 dias após a entrega dos formulários, não 
ocorrendo a disponibilidade ágil da informação, que poderia ser empregada à rápida tomada 
de decisão. Adicionalmente à tal processo manual, pode-se embutir erros na inserção dos dados 
no SISPNCD em decorrência das manipulações manuais pelos Agentes, Supervisor e Digitador 
(HOFFMANN, 2018). Cabe dizer que hoje o município de Cascavel conta, aproximadamente, 

com 187.000 imóveis que devem ser visitados, individualmente, em média pelo menos 4 
vezes ao ano, por 122 Agentes. 

Assim sendo, e da relevância do uso de tais formulários, eles foram desenvolvidos no 
modo digital e compõem um aplicativo utilizado em dispositivos móveis, como tablets e 
celulares. Optou-se por apresentar tal aplicativo neste trabalho dado que o município pode 
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ser beneficiado, e não somente os Agentes na agilização dos seus trabalhos no 
preenchimento dos formulários das visitas em campo, pois o registro e a disponibilização 
de outras informações poderão contribuir que os gestores, ao considerá-las, possam tomar 
decisões fundamentadas às atividades operacionais em campo. 
 
Resultados 
 

O aplicativo para dispositivos móveis facilita e automatiza o trabalho dos agentes quanto 
ao preenchimento dos dados referentes às atividades realizadas em campo e viabiliza a 
transmissão web via internet dos dados coletados ao SIGAEDES, preservando o registro 
individual de cada visita realizada. Esse processo disponibiliza os dados e possibilita aos 
gestores a geração de relatórios, gráficos e visualizações em mapas, auxiliando no 
enfrentamento às endemias. 

As imagens apresentadas a seguir ilustram parcialmente - apenas uma única tela – 
algumas atividades ou formulários. Na Figura 1 é apresentado o FAD onde são digitadas 
as informações referentes às visitas do Ciclo. Na Figura 2 é ilustrado o Tratamento Especial 
de Imóveis, que é a atividade em que os agentes identificam possíveis irregularidades nos 
imóveis, especialmente no que se refere à atenção com higiene e limpeza, objetivando 
evitar a presença de possíveis criadouros dos vetores. 

  
Figura 1: Preenchimento do FAD Figura 2: Preenchimento do Tratamento Especial 
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As telas mostradas em sequência nas Figuras 3 e 4 ilustram, respectivamente, o 
Bloqueio e o LIRA, que são atividades já discutidas e apresentadas anteriormente. 

  
Figura 3: Preenchimento do Bloqueio Figura 4: Preenchimento do LIRAa 

 
Cabe dizer que essa versão do aplicativo já foi testada por representantes de 

Agentes de Endemias, e embora esteja disponível para uso e não obstante o esforço da 
Coordenação do Setor, ainda não há disponibilidade de aparelhos para todos os agentes. 
 
Considerações Finais 
 

No Brasil, dengue, chikungunya e zika são doenças causadas pelo Aedes aegypti. A 
transmissão ocorre quando a fêmea da espécie se contamina ao picar um humano 
infectado na fase de viremia, o que a torna capaz de transmitir o vírus aos indivíduos que 
doravante picar. Todos os anos são registrados novas ocorrências dessas doenças em todo 
o Brasil, incluindo o Estado do Paraná e o Município de Cascavel. Visando contribuir para 
mitigar este cenário, diversas ações estão sendo desenvolvidas no LCAS vinculado ao 
CCET da Unioeste.  

Dentre elas está o desenvolvimento em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Cascavel de funcionalidades específicas para o Sistema de Informação SIGAEDES. O 
SIGAEDES subsidia ações gerenciais de acompanhamento aos doentes, e à prevenção, 
controle e combate aos vetores. Dentre as funcionalidades que viabiliza está um aplicativo 
para dispositivos móveis Android, desenvolvido especialmente para os agentes da equipe de 
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trabalho em campo do Setor de Endemias. Ao substituir os formulários impressos por 
formulários digitais, o aplicativo facilita e automatiza o processo de preenchimento dos 
formulários que refletem as atividades de campo e as visitas aos imóveis do município. 

Considerando as atuais limitações da vacina contra a dengue, chikungunya e zika e a 
inexistência de uma metodologia totalmente eficaz para o controle dos vetores transmissores 
dessas doenças, a melhor ação ainda é a prevenção. Nesse sentido, propostas como a do 
SIGAEDES, e em particular do aplicativo móvel, podem auxiliar e direcionar algumas ações 
desenvolvidas pelo Controle de Endemias, especialmente no que tange ao trabalho realizado 
em campo. 

Uma das consequências desse tipo de trabalho é a melhoria da qualidade de vida da 
população. Outra é a atuação dos acadêmicos do Curso de Ciência da Computação da UNIOESTE 
envolvidos, pois também participam de atividades que requerem conhecimentos e vivências 
interdisciplinares e interprofissionais, com significativo impacto na vivência e nas suas 
formações, que somente são viabilizadas por meio de ações extensionistas com 
interseções entre a extensão, o ensino e a pesquisa. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Fone: 45 99941-0968, claudia_rizzi@hotmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Terceira Idade 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Avaliação antropométrica; Desempenho motor; Idosas. 

 
Resumo 
 
Um estilo de vida ativo proporciona benefícios à saúde, já que envolve melhoria da 
qualidade de vida. O presente trabalho buscou verificar o Índice de Massa Corporal (IMC), 
Relação Cintura/Quadril, % de Gordura, Kcal/dia, Força de Membros Superiores e 
Inferiores, Flexibilidade e Equilíbrio. Para alguns autores, a antropometria é um componente 
essencial da avaliação do estado nutricional, particularmente por refletir a composição 
corporal que está relacionada à saúde. 
 
Apresentação 
 

O objetivo desse trabalho é apresentar as avaliações realizadas no projeto Coração 
de Ouro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Marechal Cândido 
Rondon com início no ano de 2001, e sobretudo mostrar a importância das avaliações no 
acompanhamento da saúde sobre fatores de risco na terceira idade.   

Segundo Nahas, (2006) o exercício físico relacionado à saúde contempla 
capacidades como força e flexibilidade, que é capaz de evitar disfunções biológicas 
provocadas pelo sedentarismo; o autor também diz que, o exercício físico relacionado ao 
desempenho ou atividade laboral que contempla agilidade, equilíbrio, coordenação atua 
nos níveis de disfunção biológica. Dessa forma, o exercício físico aliado a constante 
avaliação cineantropométrica pode atuar no controle dos fatores de risco e elevar a 
longevidade. 
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mailto:bethania.medeiros@hotmail.com


 

 

Pá
gi

n
a4

41
 

 
Procedimentos Adotados 
 
Os testes foram aplicados em duas seções, no primeiro dia foram realizadas as medidas 
antropométricas e no segundo dia foram realizados os testes motores. As idosas foram 
conduzidas ao LACIMH (Laboratório de Ciências do Movimento Humano) onde realizou-se 
as medidas de massa corpora (kg), estatura (cm) e a estimativa da porcentagem de gordura 
corporal (%GC) por meio de uma Balança de Bioimpedância, marca Tanita; calculou-se 
Índice de Massa Corporal (IMC – kg/m²); Razão cintura/quadril (circunferência de cintura 
dividida pela circunferência do quadril), Flexibilidade – Teste de sentar e alcançar segundo 
recomendações de Wells, (1952), Avaliação de força de membros superiores (flexão de 
braço - nº de repetições em 30s) e membros inferiores (levantar e sentar - nº de repetições 
em 30s); e Equilíbrio (apoio unipedal durante 30s). Vale ressaltar que não houve a 
necessidade de uma ambientação com os testes, pois os mesmos já são conhecidos pelos 
indivíduos e são aplicados todos os anos. 
 
Resultados 
 

Com relação aos valores antropométricos, observou-se que a média encontrada 
para o % GC, IMC permaneceram dentro da faixa adequada como valores bons, para 
idosas com média de idade de 68 anos de acordo com a classificação, respectivamente de 
Prothro, (1989); Lipschitz, (1994). Entretanto, ao observar a média de RCQ do grupo notou-
se que há a classificação de risco alto segundo Heyward, (2004), pois apresenta média de 
0,87 sendo que valores considerados de baixo risco para a faixa etária, em média, é de 
<0,76. Pode-se fazer relação com os valores de RCQ apresentados com o processo 
conhecido como sarcopenia que é comum na terceira idade.  
 
Quadro 1 – Descrição dos valores antropométricos e testes motores das idosas 
participantes do projeto. 
 

IDADE % 

GC 

IMC RCQ FLEXIBILIDADE FLEXÃO 

DE BRAÇO 

LEVANTAR / 

SENTAR 

EQUILÍBRIO 

74 34,1 25,6 0,95 39 20 19 30 

65 23,7 20,4 0,85 37 22 16 30 

73 37,5 26,3 0,84 25 22 16 30 

65 33,5 24,2 0,78 31 20 17 30 

68 38,2 29,7 0,87 24 16 14 30 

71 30,8 21,2 0,87 28 22 13 25 

62 42,4 36,3 0,82 23 13 12 30 

77 23,2 21,5 0,75 27 18 14 30 

74 30,5 21,5 0,84 23 17 16 15 

57 42 34,1 0,81 42 23 17 30 

64 22,5 28,6 0,91 28 18 13 30 

61 36,3 23,8 1,31 36 16 20 30 

76 28,7 21,7 0,8 26 17 11 30 

Média 68 32,5 24,1 0,87 29,90 18,70 15,20 28,40 

DP     6,39 6,76 5,11 0,14 6,47 3,00 2,68 4,27 
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%GC: percentual de gordura corporal; IMC: Índice de massa corporal; RCQ: Razão cintura/quadril. As duas últimas linhas apresentam a 
média e o desvio-padrão (DP), respetivamente. 

No que diz respeito aos testes motores, observou-se que o valor médio de 
flexibilidade Wells, (1952), flexão de braço Rickli e Jones, (2008), levantar/sentar Rickli e 
Jones, (2008) e equilíbrio Cho Bl  et. al, (2004) se apresentaram de acordo com números 
considerados bons ou esperados pela faixa etária em que se classificam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Imagem de uma seção de treinamento das idosas participantes do projeto. 
 
Considerações Finais 
 

Observando os dados apresentados pode-se concluir que os indivíduos participantes 
do projeto coração de ouro não apresentam níveis de risco relacionados às alterações na 
composição corporal, já que seus valores médios apresentam números esperados de 
acordo com cada variável medida. Se tratando de condição motora, da mesma forma, 
notou-se que os resultados apresentados classificam-nas com valores normais ou bons. O 
único fator de risco apresentado que obteve valores acima do indicado foi a RCQ.  
 
Formas de contato com a ação: 
Atual coordenador: lairbersch@hotmail.com 
Idealizador do projeto e em licença sabática: albertosmadureira@gmail.com 
Participantes: bethania.medeiros@hotmail.com; lucas.lima.tosti@gmail.com  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Resumo 
 
Foram coletadas amostras de leite humano de caráter ácido, e realizado análises quanto à 
presença de microrganismos. Das 35 amostras analisadas, o crescimento de 
microrganismos foi evidenciado, aproximadamente 57% apresentaram coliformes totais, 
22,86% de coliformes termotolerantes e ausência de Staphylococcus coagulase-positiva. 
Devido a um alto grau de contaminação no leite, acredita-se que as condições higiênico-
sanitárias durante a coleta das mães não são totalmente adequadas. 
 
Apresentação 
 

O leite materno é o alimento fundamental necessário para o crescimento, 
desenvolvimento e manutenção da saúde dos recém-nascidos durante os primeiros meses 
de vida. A sua composição química é complexa e tem a função de atender às necessidades 
nutricionais, de garantir a proteção para o lactente, além de restringir e/ ou inibir o 
crescimento de bactérias patogênicas (LUNA, 2014; RODRIGUES, 2018). 

A recomendação do Ministério da Saúde é que todos os recém-nascidos sejam 
amamentados, sem alimentos complementares, até quatro a seis meses de vida. E como 
complemento, até o segundo ano de idade, pois é benéfica mesmo para crianças maiores 
(DA SILVA FONTES et al.,2018). 

Nas situações de recém-nascidos hospitalizados, que não dispõem de condições 
para sugar o leite materno, ou que estão em situações fisiológicas especiais como 
prematuridade, neonatos de baixo peso, recém-nascidos infectados, portadores de 
deficiência imunológica, de perturbação gástrica, aos alérgicos a proteínas heterólogas 
provenientes de outros tipos de leite e casos especiais, nos quais a mãe encontra-se 
impossibilitada de amamentar, houve a necessidade de criar uma alternativa segura que 
garanta o desenvolvimento da criança (Almeida et al., 2012; Nobre, 2015).  

Os Bancos de Leite Humano são instituições especializadas, vinculado a um hospital 
materno e/ou infantil, responsável pela promoção do incentivo ao aleitamento materno e 
execução das atividades da coleta, processamento e controle de qualidade de colostro, 
leite de transição e leite humano maduro, para posterior distribuição aos recém-nascidos 
(SOARES et al., 2018). 
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Todo leite humano recebido pelo Banco de leite deve ser submetido a procedimentos 
iniciais de seleção e classificação, como a verificação da embalagem, presença de 
sujidades, cor, off-flavor e Acidez Dornic. Os produtos que não preencherem as 
especificações determinadas quantos aos aspectos sensoriais, físico-químicos e 
microbiológicos, deverão ser descartados. (Brasil, 2006).  

Uma grande preocupação dos bancos de leite humano (BLH) é manter estoques de 
leite suficientes para atender à demanda, diminuindo o volume descartado após as análises 
do leite cru.   

Porém, o leite humano pode ser um meio de cultura para o desenvolvimento de 
vários microrganismos contaminantes, pois não dispõe de barreira física que impeça a 
penetração destes (Grazziotini et al., 2010). 

As possíveis causas de elevação da quantidade de microrganismos no leite humano 
podem estar relacionadas com as técnicas inadequadas, as condições de higiene e ao 
armazenamento do alimento. Para garantir a segurança alimentar, recomenda-se a 
realização de rigorosos procedimentos para o monitoramento da qualidade do leite, 
evitando assim, prejuízos à saúde, perda do valor nutricional e redução dos fatores de 
defesa (Sousa & Silva, 2010). 

Diante do cenário apresentado e considerando a importância do consumo de leite 
em qualidade satisfatória, este estudo foi realizado com o objetivo de determinar a presença 
de microrganismos indicadores e potencialmente patogênicos que indicam as condições 
higiênico-sanitárias das amostras de leite humano coletadas no Banco de Leite Humano do 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.  
 
Procedimentos Adotados 
 

O trabalho em questão foi realizado no período de agosto de 2017 a maio de 2019, 
em Cascavel, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). As amostras eram 
coletadas pelo banco de leite humano de referência, e analisadas quanto à acidez, pelo 
método titulável de acidez Dornic. Aquelas que apresentassem acidez maior que 8,0º D 
eram desqualificadas para consumo e armazenadas sob congelamento até a realização do 
estudo em questão. Foram coletadas 35 amostras de leite humano de caráter ácido, e 
realizado análises quanto à presença de coliformes totais e termotolerantes, bactérias 
mesófilas e Staphylococcus coagulase-positiva, de acordo com a legislação vigente 
(BRASIL, 2003). Após isso, foi produzido um folder e um check-list especificando o passo 
a passo da técnica de coleta e os cuidados que devem ser tomados, para serem entregues 
às mães doadoras de leite. 

 
 
Resultados 
 

De 35 amostras analisadas, aproximadamente 57% apresentaram coliformes totais 
– com variação de 3,0 a >1100 MNP/g – e 22,86% de coliformes termotolerantes.  

A presença de coliformes totais e termotolerantes nas amostras é indicativo de 
condições higiênicas precárias e pode indicar contaminação, cruzada ou não, de material 
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fecal. A coleta e manipulação são as principais causas da elevação da quantidade de 
microrganismos no leite humano (Sousa & Silva, 2010). 

Borrell et. al (2009) correlacionou a presença de microrganismos em três fases de 
apresentação do leite humano – colostro, transição e maduro – após o armazenamento e 
aquecimento a 4º e 55ºC, respectivamente. Foi observado crescimento de coliformes totais, 
sendo observado crescimento bacteriano mais uniforme entre os períodos de preservação 
do leite humano. Não houve presença significativa de coliformes fecais nas amostras 
coletadas, contrapondo-se ao estudo em questão. 

Das amostras analisadas, 10 (40%) apresentaram Contagem de bactérias Mesófilas 
(CBM) acima de 104UFC/mL. Valores elevados desta contagem indicam que a qualidade 
do alimento analisado não é satisfatória (MESQUITA et al., 2016). 

A determinação da contagem global de bactérias mesófilas é uma importante 
avaliação, funciona como indicador da qualidade sanitária do leite, visto que, a maioria das 
bactérias patogênicas de origem alimentar é mesófila (Nobre et al., 2015). 

Segundo a resolução RDC nº 12 de janeiro de 2001, do Ministério da Saúde, o leite 
humano deve ser ausente de estafilococos coagulase-positiva. A presença desses 
microrganismos, além de outros fatores, faz com que o mesmo se torne impróprio para o 
consumo (BRASIL, 2001). Nenhuma das amostras apresentou este micro-organismo. 

Os Stapylococcus coagulase-positiva são patógenos de importância em alimentos, 
pois são os principais responsáveis por intoxicação alimentar, causadas pela produção de 
enterotoxinas estafilocócicas. Pode ser transmitido ao leite humano facilmente, uma vez 
que essa bactéria está presente na microbiota normal da mucosa nasal. (Silva, 2017). 

Sousa & Silva (2010) avaliaram a presença de Stapylococcus coagulase-positiva e 
outros microrganismos, em 20 amostras de leite humano, além de amostras da mão de 
manipuladores e recipientes para armazenamento do mesmo. Não foi detectado a presença 
de Stapylococcus coagulase-positiva no leite e mãos de manipuladores, sendo considerado 
similar se comparado ao presente estudo.  

Embora a pasteurização seja um processo que garante a qualidade microbiológica 
do leite é importante que o mesmo seja protegido de contaminação prévia, pois a presença 
de microrganismos prejudica a qualidade do produto, diminuindo seu valor nutricional e 
outros fatores de defesa, devido à utilização desses componentes pelos microrganismos 
(SOARES et al., 2018). 

Foi produzido um check-list especificando passo a passo a técnica de coleta e os 
cuidados que devem ser tomados, para evitar a presença de contaminantes, que acarretam 
na redução de nutrientes e a diminuição dos fatores de defesa que classificam o leite como 
impróprio para o consumo (Figura 1). 
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Figura 1: Checklist entregue às doadoras de leite humano. 

CHECKLIST - DOADORA DE LEITE MATERNO. 

Seguir estas orientações é fundamental para preservarmos a qualidade do seu leite. 

  

 
Escolher um lugar calmo, limpo e longe de animais. 

  

 
Prender os cabelos e usar uma touca ou um lenço para cobri-los.  

  
 

Coloque uma fralda de pano ou uma máscara sobre o nariz e a boca.    

  
 
Evite conversar durante a retirada do leite.    

  

Lavar as mãos e os braços ate o cotovelo com bastante água e sabão.  Lavar as mamas 
apenas com água.  

Secar bem com toalha limpa. 

  
Usar o frasco entregue pelo Banco de Leite Humano. 

COMO RETIRAR O LEITE: 

  
Faça uma massagem suave e circular nas mamas com a ponta dos dedos, começando na região 
escura da mama (aréola).  

 Retire o leite de forma manual, colocando os dedos polegar e indicador no local onde 

começa a aréola (parte escura da mama), firme os dedos e empurre para trás em direção 
ao corpo, comprima suavemente um dedo conta o outro, repetindo esse movimento 

varias vezes até o leite começar a sair.  Despreze os primeiros jatos ou gotas.  

  
Colha o leite no frasco, colocando-o debaixo da aréola.  
Após terminar a coleta, feche bem o frasco. 

  

Anote a data e a hora em que realizou a coleta do leite. 

  

 
Guarde o frasco fechado imediatamente no freezer ou no congelador. 
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Considerações Finais 
 

Os resultados mostraram um alto grau de contaminação no leite cru. Diante disso, 
acredita-se que as condições higiênico-sanitária durante o processo de coleta, transporte e 
estocagem do mesmo, muitas vezes, não são totalmente adequadas. 

O check-list produzido para distribuição para as mães visa evitar a presença de 
contaminantes durante a coleta do leite, que podem provocar a redução de nutrientes e a 
diminuição dos fatores de defesa, classificando o leite como impróprio para o consumo. 

As medidas de monitoramento da qualidade do leite humano, bem como, as práticas 
educativas junto às doadoras, são imprescindíveis para garantir um alimento seguro, tendo 
em vista a vulnerabilidade dos recém-nascidos. 
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Resumo 
 

São apresentadas neste resumo as atividades do projeto de extensão Determinação do 
Custo da Cesta Básica de Alimentação em Cascavel – PR entre 2018 e 2019, sobre a 
organização da pesquisa e os resultados obtidos, a saber, indicadores relativos ao custo 
da cesta básica de alimentos em Cascavel, a partir da metodologia do DIEESE. Nesse 
sentido, sinaliza-se para a importância do projeto para auxiliar no planejamento do 
orçamento familiar e na percepção do real alcance do salário mínimo.  
 

Apresentação 
 

O Projeto de Extensão Determinação Mensal do custo de cesta básica de alimentação 
em Cascavel—PR é vinculado ao Curso de Graduação em Ciências Econômicas, afeto ao 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da Unioeste, Campus de Cascavel. Em 1996, o curso 
já realizava, de forma pioneira, o levantamento do preço da cesta básica e outros 
indicadores para Cascavel. As atividades foram interrompidas e, em 2012, o Curso de 
Ciências Econômicas em Francisco Beltrão iniciou a determinação do custo de cesta básica 
de alimentação para Dois Vizinhos, Pato Branco, como também para o próprio município 
de Francisco Beltrão. 

Foi então que, no início de 2018, um grupo de docentes e alunos, coordenado pelo 
prof. Dr. Luciano de Souza Costa, iniciou os estudos para retomar o projeto em Cascavel. 
Entre março e julho, trabalhou-se arduamente no estudo da metodologia utilizada pelo 
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DIEESE – Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos em 
capitais de todo o país e pela Unioeste em Francisco Beltrão; na determinação da amostra 
de mercados para Cascavel e na organização da logística para coleta, organização e 
divulgação dos dados. Já entre agosto e dezembro, realizaram-se testes mensais para 
ajuste da metodologia e verificação da efetividade da pesquisa. Em fevereiro de 2019, 
iniciou-se oficialmente a coleta dos dados para a pesquisa. Assim, foi publicado o primeiro 
boletim no mês de abril de 2019, contendo as informações sobre a cesta básica para o 
município de Cascavel, com o objetivo de propiciar às famílias um instrumento auxiliar no 
planejamento do orçamento familiar. Além dos preços e as variações nos preços dos treze 
itens constituintes da cesta básica de alimentação, são evidenciadas informações como a 
quantidade de horas de trabalho que o trabalhador que vive do salário mínimo nacional 
deve despender a cada mês, para adquirir a cesta básica de alimentação (individual e 
familiar) e o salário mínimo necessário com base no custo representado pela cesta básica 
de alimentação. 

Como a metodologia adotada é baseada na metodologia do Dieese e na metodologia 
de Francisco Beltrão, é possível comparar os dados obtidos mensalmente nas cidades 
paranaenses e nas capitais de outros estados brasileiros. Ademais, os resultados obtidos 
pelo projeto alimentam um banco de dados a fim de possibilitar o desenvolvimento de 
trabalhos de cunho acadêmico e/ou de interesse social. 
  

Procedimentos Adotados 
 

O projeto “Determinação mensal do custo da cesta básica de alimentação em 
Cascavel – Paraná” destina-se diretamente à população do município de Cascavel, bem 
como à dos municípios circunvizinhos, na medida em que esta, de forma substantiva, se 
desloca até Cascavel a fim de realizar compras junto aos estabelecimentos comerciais.  
 Interessa em especial aos trabalhadores e às famílias que vivem com renda próxima 
ao salário mínimo nacional, na medida em que é a partir deste que eles enfrentam as 
despesas que respondem pelo atendimento de suas “necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social” (BRASIL, 1988), conforme determinado na Constituição 
Federal de 1988 em seu capítulo II, art. 7˚, inciso IV.  

Os procedimentos metodológicos adotados para a coleta dos preços dos produtos 
que compõem a cesta básica no município de Cascavel se baseiam nos já adotados em 
Francisco Beltrão que, por sua vez, baseiam-se na metodologia desenvolvida pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2016). 
Contudo, ressalta-se que foram feitas adaptações e adequações da pesquisa, na medida 
em que a mesma se efetiva num âmbito bastante distinto do vigente nas capitais, ou seja, 
em um espaço de cidade interiorana, com estabelecimentos comerciais significativamente 
distintos, com menor variedades de marcas, etc.  

Dada a determinação dos estabelecimentos e das marcas a serem pesquisadas, 
de acordo com aspectos próprios da configuração do município, bem como o calendário da 
pesquisa, com datas distribuídas ao longo do mês, a coleta é feita com uso de smartphone: 
os dados são coletados pelas equipes responsáveis e enviados diretamente para uma 
planilha eletrônica, em que as informações são arquivadas, tabuladas e analisadas de 
acordo com a metodologia.  



 

 

Pá
gi

n
a4

52
 

Após a coleta mensal dos preços, estabelece-se através de ponderação específica, 
a quantidade gasta com cada produto, levando em conta as provisões mínimas de 
alimentos, de acordo com o Decreto-lei n˚. 399/1938 (BRASIL, 1938).  

A partir disso, é estabelecido o custo médio da cesta básica de alimentação individual 
e familiar; o quanto é gasto com cada produto e quanto representa no valor total da cesta; 
as variações percentuais do custo de cada produto e do custo total da cesta com relação 
ao mês precedente; o salário mínimo necessário; a quantidade de horas necessárias para 
a aquisição da cesta básica de alimentação individual e familiar e o quanto gasta-se com a 
alimentação individual/familiar representa no salário mínimo nacional bruto/líquido. 

Para a definição da cesta básica de alimentação familiar, multiplica-se o custo da 
cesta básica individual por 3, uma vez que uma família de tamanho médio é definida como 
composta por 2 adultos e duas crianças (1 adulto = 2 crianças). 

Já o cálculo da quantidade de horas necessárias que o trabalhador que ganha o 
salário mínimo nacional precisa trabalhar para adquirir a Cesta Básica de alimentação 
individual. Segundo DIEESE (2016), esse indicador é calculado da seguinte forma: 

   Quantidade de Horas Necessárias =   Custo da CB     x  220 
                                                     Salário Mínimo 

 Ademais, o Salário Mínimo Necessário considera o preconizado na Constituição 
Federal de 1988, capítulo 2, artigo 7º, inciso IV: “o salário mínimo deve garantir as 
necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, quais sejam: moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social” 
(BRASIL, 1988). Inclusive, a Pesquisa de Orçamento Familiar realizada pelo DIEESE 
verificou que famílias que possuem renda familiar de um salário mínimo gastam em torno 
de 35,71% deste com alimentação.  Assim, o cálculo é feito do seguinte modo: 

Salário Mínimo Necessário = Custo Familiar de Alimentação no Município 
                                              0,3571 

 Após o cálculo dos indicadores, realiza-se a elaboração do Boletim Mensal da 
pesquisa, contendo a análise dos resultados obtidos e a sua comparação com o cenário 
regional e nacional, sendo uma atividade conjunta de docentes e discentes envolvidos no 
projeto, visando também o aprimoramento do olhar analítico dos economistas em formação. 
Encerrado, o boletim é divulgado em uma reunião em que a população, a imprensa e a 
comunidade acadêmica é convidada a participar. Após isso, é feita a divulgação por e-mail 
e pelas redes sociais para a comunidade e para os jornais locais e regionais; sento também 
vários exemplares afixados e distribuídos pela cidade.  
 

Resultados 
 

 Ao longo desse primeiro ano de projeto, os resultados alcançados foram, sem 
dúvida, muito além do esperado. Desde as primeiras reuniões em 2018, para a constituição 
da equipe e formatação da metodologia, já eram nítidos o interesse e o desejo de alunos e 
professores para a realização desse projeto.  
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Figura 1 - Reunião de trabalho da equipe. Fonte: UNIOESTE/CASCAVEL (2019) 

No final do ano de 2018, após alguns testes, verificou-se que a estrutura estava 
adequada para dar início à pesquisa: assim, em fevereiro, março e abril de 2019, foram 
realizadas as primeiras pesquisas de campo com excelentes resultados. Os resultados da 
pesquisa foram apresentados em tabelas como se segue.  

A Tabela 1 apresenta o valor da cesta básica de alimentos e a variação de preços 
dos itens que a compõe entre fevereiro e abril de 2019 para a cidade de Cascavel.  

Tabela 1 - Cesta básica de alimentos em Cascavel –PR 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fonte: Unioeste/Cascavel (2019). 

Como pode-se ver, a cesta básica aumentou 7,19% entre fevereiro e março e 2,62% 
no período subsequente, sendo que o produto que mais contribuiu para estes aumentos 
sequenciais foi o tomate. Essas variações também indicam queda no poder de compra das 
famílias, em especial, daquelas cujos trabalhadores recebem salário mínimo. Nesse 
sentido, a Tabela 2 corrobora com esse fato ao mostrar a evolução da proporção que a 
cesta básica representa do salário mínimo bruto e líquido, além do número de horas 
trabalhadas que são destinadas à compra da cesta. 

Tabela 2 - Peso da Cesta Básica Individual de Alimentos no salário do trabalhador e 
número de horas trabalhadas entre os meses de fevereiro e abril de 2019 
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Fonte: Unioeste/Cascavel (2019). 

 Na Tabela 3, identifica-se que os aumentos no valor da cesta básica de alimentação 
geraram aumento na mesma proporção da Cesta Básica Familiar do Salário Mínimo 
Necessário no município de Cascavel que, por sua vez, é menor que aquele observado a 
nível nacional. Ainda, por meio dos indicadores de participação percentual da Cesta Básica 
Familiar no Salário Mínimo Bruto e Líquido, o valor do Salário Mínimo está  aquém das 
necessidades alimentares de uma família de quatro pessoas.                                   
 

Tabela 3 - Participação percentual da Cesta Básica Familiar no salário mínimo e salário 
mínimo necessário para a aquisição de bens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Unioeste/Cascavel (2019). 
 

Como anteriormente explicitado, é possível comparar os valores obtidos para 
Cascavel com outras cidades brasileiras, inclusive as do Sudoeste Paranaense, 
pesquisadas pela Unioeste de Francisco Beltrão, através do projeto de extensão ligado ao 
Curso de Graduação em Ciências Econômicas daquele campus. Nesse sentido, verifica-se 
que os resultados da pesquisa têm seguido a tendência regional e nacional, conforme pode 
ser visto na Tabela 4.  
 É possível perceber que o Valor da Cesta Básica Individual de Alimentos em 
Cascavel é menor, em comparação com algumas cidades selecionadas do Brasil, mas 
maior do que os municípios do Sudoeste do Paraná. Isso faz sentido, já que o valor da 
cesta básica tende a ser maior em cidades de porte médio e grande, se comparado às 
cidades menores, devido aos fatores de estrutura de mercado. 
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Tabela 4 - Cesta Básica Individual de Alimentos em municípios selecionados no Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Unioeste/Cascavel (2019). 
 

Dados os resultados apresentados e as análises feitas também nos Boletins 
Mensais, constatou-se grande interesse tanto da comunidade interna quanto da 
comunidade externa pela pesquisa. A demanda por entrevistas para a divulgação dos 
resultados da pesquisa e os acessos às mídias sociais do projeto comprovaram a grande 
busca da população por esta pesquisa e indicaram sua relevância.  
  

Considerações Finais 
 
 O projeto de extensão “Determinação do Custo da Cesta Básica de Alimentação em 
Cascavel – PR”, de iniciativa do Curso de Ciências Econômicas do Campus de Cascavel 
com a colaboração do Curso de Ciências Econômicas do Campus de Francisco Beltrão 
reiniciado no ano de 2018 tem apresentado excelentes resultados seja do envolvimento de 
alunos e professores do curso em uma importante atividade de extensão seja pela grande 
demanda da comunidade externa por informação sobre o valor da cesta básica de 
alimentos em Cascavel e a variação do preços dos itens que a compõe. Além de outras 
informações relevantes como a variação do poder de compra dos trabalhadores e o salário 
mínimo necessário para a compra desses itens. Os primeiros resultados têm mostrado uma 
alta do valor da cesta básica neste início de ano, impulsionado principalmente pelo aumento 
do preço do tomate, o que tem resultado na queda do poder de compra dos trabalhadores.    
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone (Colegiado do Curso de Ciências Econômicas): (45) 3220-3145 
E-mail: unioeste.cestabasicacvel@gmail.com | Facebook: http://bit.ly/2IWzCG8 
  
Número da Correspondência Registrada (CR): Número do Projeto: 54816/2018 
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Resumo 
O projeto Dia da Arte tem como intuito realizar debates e ações de cultura, na perspectiva 
da integração das diversas manifestações artísticas, valorização de talentos e vivências 
entre acadêmicos(as), docentes e servidores(as) do Campus do Foz do Iguaçu, dos cursos 
de graduação, pós-graduação e demais projetos da Unioeste e comunidade de Foz do 
Iguaçu e Região de Fronteira, agentes de cultura e artistas, bem como em parceria com 
outras Instituições de Ensino e de Cultura. Os objetivos do Projeto visam o diálogo com a 
diversidade inter e multicultural, partindo-se da compreensão de que o trabalho com o 
imaginário artístico e cultural é rico e significativo e contribui de forma profícua para o 
desenvolvimento intelectual e humano, haja vista que congrega todas as áreas do 
conhecimento e, de acordo com Pedro Lyra (1984), o campo da arte é vasto e ilimitado. As 
ações são programadas e definidas pela equipe de trabalho, a partir de um planejamento 
contínuo no decorrer do ano letivo.  
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Apresentação 
 

Amparados na concepção de Lyra (1984), ressalta-se que a arte contribui na 
formação humana, haja vista que amplia o campo de visão/percepção de mundo, pois “pela 
exploração das emoções, a arte se define como um objeto lúdico, fonte de prazer; pelo 
desenvolvimento da idéia, define-se como um objeto gnoseológico, fonte de conhecimento. 
[...]” (LYRA, 1984, p.18). Desse modo, prazer e conhecimento desempenham ação profícua 
na humanização, “[...] o prazer apura a sensibilidade das pessoas, [...] e o conhecimento 
amplia a sua mundividência, ensejando um comportamento mais racional. [...]” (LYRA, 
1984, p.18).  

Pela compreensão de que a arte, em suas diferentes formas, contempla a expressão 
e o conhecimento de mundo, conforme Yunes (1984), parte-se da perspectiva de que a 
arte, a literatura, ou demais formas de cultura, não refletem, apenas e verossímil a 
realidade, mas nesse processo de recorte antropocultural contemplam a multiplicidade de 
visões de mundo e, por isso, ampliam a percepção daqueles que vivenciam e interagem 
com a diversidade cultural.  

Nesse sentido, observa-se que “ao lado da ciência que utiliza sistemas e códigos 
próprios – portanto com leis e regras – a arte se dá como alternativa do conhecimento do 
mundo. [...]” (YUNES, 1984, p.126). Partindo-se desse pressuposto, ressalta-se a 
importância de promover a vivência de experiências interculturais e multiculturais. Da 
compreensão de que a “[...] arte, numa palavra, é um discurso inacabado que exige a co-
moção do leitor, transformando-o de passivo assimilador a co/agente da criação” (YUNES, 
1984, p.127), este projeto visa potencializar e promover ações voltadas às diversas culturas 
que formam a vivência do público alvo deste projeto, mas para além delas, pois é na 
interação que ocorre a ampliação de horizontes de expectativas e, por consequência, de 
conhecimento e visão de mundo.  

Candido explica que o ser humano necessita de fantasia, ele analisa que a “[...] 
literatura corresponde a uma necessidade universal [...] pelo fato de dar forma aos 
sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, liberta do caos e, portanto, nos humaniza. 
Negar a função da literatura é negar a nossa humanidade [...]” (CANDIDO, 1972, p.886). 
Com base neste pensamento o projeto Dia da Arte se organiza para promover ações inter 
e multiculturais periódicas no Campus, haja vista que a vivência de experiências artísticas 
e culturais (plásticas, rítmicas, cênicas, cultura popular) está imbricada à cognição, 
“diferentes na linguagem, na perspectiva, na composição, as artes se identificam, no 
entanto, no seu objetivo: todas elas têm como finalidade imediata a produção mista de 
prazer/conhecimento” (LYRA, 1984, p.18).  

Também para Azevedo (2004) a literatura (como as demais manifestações artísticas) 
apresenta os espaços contraditórios e ambíguos, comuns à vida social, promove, em seus 
discursos, a reflexão do leitor sobre a realidade imediata e desenvolve sua capacidade de 
refletir sobre si mesmo, sobre o outro e sobre a vida. Nesse sentido, Candido (1972, p.805) 
explica que “a fantasia nunca é pura. Ela se refere constantemente a alguma realidade: 
fenômeno natural, paisagem, sentimento, fato, desejo de explicação, costumes, problemas 
humanos etc. [...]”, desse modo, humaniza o leitor, retrata o homem e seu universo e atua 
sobre a sua formação. De modo que a arte, a cultura e a literatura, promovem o 
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autoconhecimento humano, contribuem para a compreensão das identidades e promovem 
a construção da voz pessoal. Além disso, contribuem para refletir sobre “[...] as inúmeras 
dificuldades em interpretar o Outro, [...] as inúmeras e intrincadas questões éticas; a 
existência de diferentes pontos de vista válidos sobre um mesmo assunto etc” (AZEVEDO, 
in SOUZA, 2004, p. 41).  

Entende-se que por meio da cultura, da arte e suas diversas manifestações, o ser 
humano amplia sua percepção de mundo, sua capacidade de compreensão, análise e 
posicionamento diante da realidade imediata/microestrutura, o que promove mudanças na 
sua percepção/ação referente à macroestrutura. Essas reflexões direcionam o olhar sobre 
a importância em desenvolver, promover, ampliar a integração com as diversas culturas e 
manifestações artísticas, as quais agem a favor do autoconhecimento e da empatia para 
com outras culturas e para desenvolvimento da capacidade de olhar o outro de forma 
empática, um desafio que o ser humano enfrenta cotidianamente. Pela integração inter e 
multicultural, busca-se a formação de cidadãos capazes de refletir criticamente sobre 
questões do mundo e comuns ao ser humano. 
 Como objetivo geral, o Projeto Dia da Arte visa integrar vivências de arte e cultura, 
nas mais diversas manifestações, a partir de atividades voltadas à integração, valorização 
e propagação da vivência de experiências artísticas e interculturais. E os objetivos 
específicos voltam-se para: desenvolver, durante o ano letivo, ações e vivências 
programadas, as quais contemplem a diversidade intercultural; articular a integração e a 
troca intercultural entre acadêmicos, funcionários, colaboradores, professores, comunidade 
e parceiros; explorar e ampliar noções de cultura/arte/conhecimento e a percepção da e 
sobre a formação intercultural dos estudantes; ampliar, junto à comunidade, a visão da 
universidade como centro inter e multicultural e sua concepção de cultura/conhecimento e 
valorização da arte e da cultura em suas inúmeras manifestações; refletir sobre a arte e 
cultura como necessidade humana, fonte de prazer/conhecimento. 
 
Procedimentos Adotados 
 
 As ações de cultura são decididas, planejadas, organizadas, tendo por base o 
planejamento da Universidade, as decisões dos parceiros deste projeto, na sua maioria 
estudantes, e voltadas aos objetivos do Dia da Arte. Além do debate referente ao fomento 
à cultura, o Projeto visa primeiramente à valorização e socialização dos talentos dos 
estudantes, os quais são compartilhados em apresentações artísticas e mostras culturais.  
 
 
Resultados 
 

Durante o ano de 2018 o Projeto Dia da Arte realizou e participou de várias ações de cultura: 
“A Descoberta das Américas", monólogo do italiano Dario Fo, com interpretação de Julio Adrião e 
direção de Alessandra Vannucci. O evento foi promovido pela Unioeste Campus de Foz do Iguaçu, 
Secretaria da Juventude, Trabalho e Capacitação de Foz do Iguaçu e Fundação Cultural de Foz do 
Iguaçu. #primaverauniversitariaunioeste; Apresentação da Banda Central Sistema de Som, em uma 
parceria com o PTI, em seu circuito cultural, o SESI, com a mesma proposta, e a Fundação Cultural 
de Foz do Iguaçu; Abertura dos trabalhos do Cursinho pré-vestibular 2018 com atividade cultural: 
música, poemas, varal de poesia; Café Cultural QUE PAÍS É ESTE? E Setembro Amarelo; 

https://www.facebook.com/hashtag/primaverauniversitariaunioeste?epa=HASHTAG
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Participação na Feira Internacional do Livro – Foz do Iguaçu e Festival Literário em parceria com a 
Fundação Cultural; Organização cultural do lançamento de livro "Palavras Vivas" - Poemas, Contos, 
Minisagas - Compilação de produções literárias do Curso de Letras, Unioeste Campus de Foz do 
Iguaçu. Organizadoras: Isis Ribeiro Berger Ana Maria Kaust Camila Paula Camilotti; Realização de 
atividades culturais no I Seminário da UNATI – 2018 - Universidade aberta à Terceira Idade - 
Campus Unioeste Foz do Iguaçu; Organização e realização de atividades culturais junto ao 
Sepecels 2018; Exposição em Banners no Seu 2018, atividade que ocorreu no terminal rodoviário 

com o projeto POEME-SE; Realização do CAFÉ COM ARTE. A seguir algumas imagens, 
arquivos do Projeto, para ilustrar: 
 
 

                                     
Figura I - Monólogo "A Descoberta das Américas"       Figura II - Banda Central Sistema de Som 

  
Figura III - Seminário UNATI 

 

    
Figura IV - CAFÉ COM ARTE 

 
 
 

https://www.facebook.com/anamaria.kaust?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDhHQ6hNjlka3jXGOqdLgeEVZMmuEQPZMEWaa4uFlxpTPU_VdtWHCdRHsjh892uqIFD-2RH0G4z3TSX&fref=mentions
https://www.facebook.com/camilapaula.camilotti?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBoNK_lYucoQZlNKevp4FxpxycGCXJ_26sAexS6zAp2N70Hy9A9zQGr9KOUOfuKCl_TyMrtyRsRPxQx&fref=mentions
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Figura V - Abertura do Cursinho pré-vestibular 2018 

 

             
Figura VI - Café Cultural QUE PAÍS É ESTE? 

 

          
Figura VII - Café Cultural QUE PAÍS É ESTE?                    Figura VIII - Abertura do Sepecels 2018 

     
Figura IX - Participação na Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu 
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Figura X - Participação no Lançamento de livro "Palavras Vivas" 

 

      
Figura XI - Atividades no SEU 2018 

 
 
Considerações Finais 
 
 De todas as ações culturais realizadas e ou com participação, buscou-se o 
protagonismo dos estudantes e este fator mostrou-se um dos aspectos mais significativos 
do Projeto Dia da Arte. Atualmente participam acadêmicos e acadêmicas dos Cursos de 
Letras, Pedagogia, Hotelaria, Enfermagem, docentes e colaboradores da IES. Ressaltamos 
o apoio e o incentivo concedido pela Direção do Campus de Foz do Iguaçu, pela Direção 
CELS e Coordenações dos Cursos envolvidos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato: cleiserschenatto@hotmail.com, (45) 9 91093935, @diadaarteunioeste Faceboock 
e Instagram. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 54315/2018.  
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DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM: DIÁLOGOS FORMATIVOS DA OPERAÇÃO 

PANTANAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI – MS 

 
Marcos Freitas de Moraes358 

 Thaís Souto Bignotto359 
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Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Cascavel – Desenvolvimento regional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: educação; educação especial e inclusiva; distúrbios de aprendizagem.  
 
Resumo 
 
Durante atividade realizada pelo Projeto Rondon – Operação Pantanal, constatou-se a 
necessidade de capacitação dos profissionais da área da educação sobre os distúrbios de 
aprendizagem, desordens que afetam a capacidade de receber, processar, analisar ou 
armazenar informações. A ação foi desenvolvida em forma de oficina em tempo integral, 
com o objetivo de apresentar as características e alternativas de intervenção pedagógica 
com alunos que apresentem distúrbios de aprendizagem. 
 
Apresentação 
 

O Projeto Rondon é uma ação do governo federal, coordenada pelo Ministério da 
Defesa e desenvolvida em parceria com estados, munícipios e universidades brasileiras, 
com o objetivo de viabilizar a participação do estudante universitário em processos de 
fortalecimento da cidadania e desenvolvimento local e sustentável, nas mais diversas 
comunidades do país (BRASIL, 2017). A Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste) participa do Projeto Rondon desde o ano de 2005 e, no ano de 2018, participou 
da Operação Pantanal e da Operação Palmares.  

A Operação Pantanal, foco de atenção deste trabalho, foi realizada no período de 
5 a 23 de julho de 2018, em onze municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Entre os 
onze municípios participantes da Operação Pantanal, destaca-se Dois Irmãos do Buriti 
(DIB), município no qual a Unioeste, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento 
Educacional do Alto Uruguai (IDEAU), desenvolveu atividades direcionadas ao Conjunto 
“A” de ações. Este conjunto de atividades é marcado por ações desenvolvidas junto à 
comunidade sobre temáticas relacionadas à cultura, saúde, direitos humanos, justiça e 
educação. 

Previamente à realização da Operação Pantanal no mês de julho de 2018, os 
professores coordenadores do Projeto Rondon em Dois Irmãos do Buriti – MS realizaram 

 
358 Doutor, Química, CECE, Toledo. E-mail: marcos.moraes@unioeste.br.  
359 Doutora, Engenharia de Pesca, CECE, Toledo. E-mail: thais.bignotto@unioeste.br. 
360 Acadêmica de graduação, Pedagogia, CCH, Francisco Beltrão. E-mail: jaqueline_antonello@hotmail.com. 
361 Acadêmica de graduação, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: pro-simonekarine@hotmail.com. 
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uma viagem percursora ao município, a partir da qual puderam conhecer o local, 
aproximarem-se dos gestores, estabelecerem metas, planejarem ações e, especialmente, 
identificarem necessidades e anseios da própria comunidade, que posteriormente poderiam 
ser abordados pela equipe de rondonistas.  

No que se refere aos anseios da comunidade sobre a educação, salientou-se a 
necessidade de capacitação dos profissionais dessa área acerca da educação especial e 
inclusiva e dos distúrbios de aprendizagem. Visando atender as necessidades do município 
e por considerar que trabalho docente é essencial à qualificação dos processos de ensino 
e aprendizagem nos ambientes escolares, uma das atividades desenvolvidas durantes o 
Projeto Rondon foi uma oficina de tempo integral sobre distúrbios de aprendizagem, 
destinada aos profissionais da educação.  

Essa oficina teve como objetivos: explicar o que são distúrbios de aprendizagem; 
descrever quais são as principais características apresentadas por alunos com distúrbios 
de aprendizagem; apresentar alternativas de intervenção pedagógica para os professores 
utilizarem em sala de aula de ensino regular com alunos que tenham distúrbios de 
aprendizagem e explicitar a importância da avaliação psicoeducacional para a confirmação 
de distúrbios de aprendizagem.  

O termo “distúrbios de aprendizagem” é aqui entendido da forma como define o 
Comitê Nacional de Dificuldades de Aprendizagem, isto é, como “um termo genérico que 
se refere a um grupo heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades na aquisição 
e no uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas” 
(COLLARES; MOYSÉS, 1992, p. 32). Considerando esse importante aspecto conceitual, a 
atividade direcionada à capacitação dos profissionais da educação de DIB foi necessária à 
compreensão de que alunos com distúrbios de aprendizagem têm dificuldades e não 
incapacidades para aprender certas aptidões e, portanto, podem aprender tanto quanto os 
demais alunos, ainda que façam isso de maneiras diferentes. Justamente pelo fato de a 
natureza humana ser diversa, entende-se que  
 

O objetivo educacional geral para crianças com distúrbios de aprendizagem 
difere apenas ligeiramente do correspondente a todas as crianças; o objetivo 
é auxiliá-las com a aprendizagem, de modo que possam realizar suas 
potencialidades e sejam parte efetiva e integrante da sociedade (JOHNSON; 
MYKLEBUST, 1987, p. 60). 

 
Para cumprir com o seu papel de ensinar, as instituições sociais de educação 

formal e os sujeitos que as compõem “precisam conhecer o aluno em suas facilidades e 
dificuldades, avaliar o aluno nas suas particularidades e ter um planejamento flexível que 
possa atender às necessidades individuais” (LORENZI, 2016, p. 6). É isso que deve ocorrer 
em sala de aula a partir do momento em que a comunidade escolar se depara com um 
aluno que apresenta distúrbio de aprendizagem.  

Entretanto, efetivar esse papel não é tarefa fácil e, justamente por isso a oficina 
sobre educação especial e inclusiva e distúrbios de aprendizagem foi organizada de forma 
a atender os objetivos, numa relação respeitosa e de trocas entre acadêmicas e 
profissionais do munícipio, pela qual foi possível contribuir com a formação docente e, 
consequentemente, com a possibilidade de efetivação de um trabalho pedagógico mais 
inclusivo.  
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Procedimentos Adotados 
 

A atividade foi realizada ao longo do primeiro dia de ações direcionadas aos 
profissionais da educação de DIB e contou com a participação de aproximadamente 180 
trabalhadores da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual de Educação do município, 
entre eles, gestores, inspetores, atendentes, motoristas, diretores e professores de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Como forma de iniciar a oficina e 
aproximar os sujeitos envolvidos, realizou-se breve apresentação das acadêmicas 
responsáveis pela oficina e dos distintos grupos de profissionais presentes para a atividade. 

Em seguida, diálogos sobre educação especial e educação inclusiva serviram como 
ponto de partida para as discussões envolvendo os distúrbios de aprendizagem. Ao tratar 
da temática dos distúrbios, muito se fala sobre formas de lidar com alunos que aprendem 
de maneiras diversas daquelas que, comumente, são suficientes para ensinar estudantes 
considerados “normais”. Isso significa que ao trabalhar com alunos com distúrbios de 
aprendizagem, de algum modo se trabalha não somente com a normalidade/padronização, 
mas com a diferença. 

Para compreender a forma como atualmente a educação lida com o “diferente”, foi 
necessário traçar, primeiramente, o percurso histórico da educação especial, marcado 
pelas seguintes fases: exclusão, segregação, integração e inclusão. Em seguida, foram 
apresentadas discussões relativas à diferenciação entre educação especial (modalidade) e 
educação inclusiva (princípio). 

Além desses tópicos, a conversa também abordou aspectos legislativos referentes 
ao público-alvo da educação especial, buscando explicar como os alunos com distúrbios 
de aprendizagem não se enquadram nesta modalidade da educação. Após a realização da 
exposição/discussão conceitual, foram criadas possibilidades de reflexão em conjunto com 
os profissionais participantes da oficina, a partir de imagens sobre duas temáticas: o papel 
do professor na inclusão e a forma de avaliar os alunos com necessidades educativas 
especiais, no contexto das disciplinas escolares.   

Posteriormente, a exposição dialogada sobre os distúrbios de aprendizagem teve 
início com uma apresentação de slides sobre a temática. Essa apresentação foi organizada 
em quatro etapas distintas, mediadas por dinâmicas e atividades interativas, bem como - 
por outras palestras direcionadas ao público docente ao longo dos períodos matutino e 
vespertino.   

Na primeira etapa, foram abordados os distúrbios de aprendizagem em geral, 
explicando o que são e diferenciando distúrbios e dificuldades de aprendizagem. Além 
disso, explicitou-se o que são os transtornos funcionais específicos, panorama geral no qual 
é possível incluir os distúrbios relacionados à aprendizagem e os transtornos de déficit de 
atenção e hiperatividade.  

Na segunda etapa, foram mencionados e explicados os distúrbios de aprendizagem 
componentes dos estudos da oficina (dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia e 
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH). Os distúrbios foram explicados 
de forma a contemplar: o que são, quais são as causas e quais são as características 
apresentadas pelos sujeitos. Para finalizar as discussões deste momento, foi realizada 
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(primeiro em pequenos grupos e depois coletivamente) uma atividade de fixação das 
principais características de cada distúrbio, por meio de fichas de estudo de caso.  

A intenção da terceira etapa foi utilizar os conhecimentos já adquiridos sobre a 
identificação dos distúrbios de aprendizagem para refletir coletivamente as possibilidades 
de trabalho pedagógico diferenciado com alunos que apresentem tais distúrbios.  

Finalmente, na última etapa, enfatizou-se que o professor, ainda que seja uma das 
pessoas que pode identificar distúrbios de aprendizagem, não é o profissional responsável 
pelo diagnóstico. Pois, após a identificação precoce de características do aluno que sejam 
semelhantes a características de alunos com distúrbios de aprendizagem, é necessário que 
o aluno em questão passe por uma avaliação psicoeducacional que confirme ou negue a 
hipótese inicial. 

Ao término da oficina, cada pessoa presente recebeu um questionário para que 
respondesse sobre a forma da abordagem do tema e a produtividade das atividades 
desenvolvidas ao longo do dia. 
 
Resultados 

 
A oficina realizada acerca da educação especial e inclusiva, e dos distúrbios de 

aprendizagem foi desenvolvida com aproximadamente 180 profissionais da área da 
educação ou que de alguma forma tenham contato com ela, incluindo trabalhadores da 
Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual de Educação. No total foram 132 
questionários respondidos anonimamente, permitindo uma investigação observacional, 
transversal, com base em dados obtidos.  

Das 132 pessoas que responderam os questionários, 100 foram do sexo feminino, 
30 do sexo masculino e 2 não informaram. Em relação à formação dos participantes da 
oficina, a maioria relatou possuir ensino superior em Pedagogia, totalizando 51 pessoas; 
12 pessoas possuíam magistério; 10 possuíam ensino médio; 6 eram acadêmicos de 
graduação; e, os demais tinham ensino superior em diversas áreas, como: Letras, 
Matemática, História, Geografia, Filosofia, Educação Física, Ciências Biológicas, entre 
outras. Esses profissionais desenvolviam atividades laborais na educação infantil, no 
ensino fundamental – anos iniciais e anos finais – e no ensino médio.  

Ao serem questionados se trabalhavam com alunos com algum distúrbio de 
aprendizagem, 52 responderam “sim”, 72 responderam “não” e 9 não informaram. Apesar 
de não ser a maioria, um número significativo dos profissionais da educação já tiveram 
contato com alunos que apresentavam distúrbios de aprendizagem. Dentre os profissionais 
que não possuíam contato com alunos que apresentem distúrbios de aprendizagem, 
constatou-se que possivelmente podem vir a ter em breve. 

Todavia, dos que responderam “sim” ao serem questionados sobre o tipo de 
distúrbio de aprendizagem do estudante, 18 mencionaram situações que não configuravam 
distúrbio de aprendizagem. Com isso, observamos a imensa importância de informar e 
capacitar os professores sobre o tema, tanto para melhorar a compreensão sobre os 
distúrbios e identificá-los precocemente, como para aprimorar a atuação docente.  

Podemos observar, portanto, que os profissionais que participaram da oficina de 
distúrbios de aprendizagem ficaram satisfeitos. Mais de 98% dos profissionais informaram 



 

 

Pá
gi

n
a4

68
 

que o tema foi abordado de forma clara e prevista, e que o conteúdo ajudará a aprimorar 
sua prática profissional (tabela 1). 

 
Tabela 1: Produtividade e satisfação dos participantes gerada pela oficina de 

educação especial e inclusiva e dos distúrbios de aprendizagem. 
 

 Sim Não Não informou 

A oficina abordou o tema da forma prevista? 130 0 2 

A abordagem sobre os distúrbios foi clara? 131 1 0 

Você acredita que o conteúdo da oficina 
ajudará a aprimorar sua prática profissional? 

131 1 0 

 
Mais de 88% informaram que gostaram da metodologia e da distribuição dos temas, 

ou seja, 117 votos. Enquanto tiveram apenas 13 votos para “pode melhorar”, nenhum voto 
para “não gostou” e dois votos em branco. 

Em relação a satisfação com a atividade, de forma geral, a maioria considerou a 
oficina “ótima” totalizando 84 votos, seguido de “boa” com 37 votos e “satisfatória” com 11 
votos, não tendo nenhum voto para a “ruim”.  

À vista disso, podemos concluir que a oficina foi de extrema relevância para os 
profissionais da educação que estiveram presentes. Por meio da oficina, foi possível 
proporcionar aos profissionais da educação de Dois Irmãos do Buriti - MS mais informações 
e conhecimentos sobre o tema, tornando-os ainda mais capacitados para trabalharem com 
alunos que apresentam distúrbios de aprendizagem. 
 
Considerações Finais 
 

Por meio da realização da atividade de capacitação dos profissionais da educação 
quanto aos distúrbios de aprendizagem foi possível dialogar com a comunidade buritiense 
sobre como o fato de um aluno ter distúrbio de aprendizagem não é impeditivo para que a 
aprendizagem dos conteúdos escolares ocorra efetivamente no ambiente de ensino 
regular.  

Cada um dos distúrbios de aprendizagem pode implicar não em incapacidades, 
mas em dificuldades na audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou nas habilidades 
matemáticas e isso significa que há possibilidade de aprendizagem, ainda que ela ocorra 
de maneira diferente dos alunos considerados “normais”.  

A disponibilidade de informações e conhecimentos científicos sobre os distúrbios 
de aprendizagem e sobre as formas de agir a partir da identificação são o primeiro passo 
de um trabalho pedagógico que objetiva atentar ao aluno e às suas necessidades, prezando 
o aprendizado efetivo e uma educação de qualidade para todos.  

Diante da compreensão sobre diferentes possibilidades didático-metodológicas 
para ensinar alunos com distúrbios de aprendizagem, a expectativa é que os professores 
tenham conseguido aprimorar algumas de suas práticas pedagógicas em sala de aula. 
Mediante a troca de ideias, informações e conhecimentos acerca da efetivação de ações 
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educativas intencionais e diferenciadas para alunos com distúrbios de aprendizagem, 
entende-se que o público alvo da atividade não foi restrito aos profissionais da educação 
de Dois Irmãos do Buriti, mas, pelo contrário, expandiu-se para atingir os alunos e também 
as suas famílias.  

É na direção de qualificar a educação a partir da formação continuada que a 
atividade desenvolvida pode auxiliar no desenvolvimento de práticas educativas inclusivas 
que possivelmente perduraram após o término da Operação Pantanal.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone para contato: (45) 3220-5707 
E-mail: projeto.rondon@unioeste.br 
Site:https://www5.unioeste.br/portal/proex/proex/extensao-cultura/dac-proex/projeto-
rondon/inicio-rondon 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53407/2018 
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Alimentação; Educação; HPV. 
Resumo 
  
O trabalho visa a promoção da saúde tendo como objetivo, atuar na educação em saúde, 
de mulheres quilombolas da Comunidade Adelaide Maria da Trindade Batista, valorizando 
os saberes e os conhecimentos prévios desta população. Sempre levando em conta as 
especificidades locais e as ações propostas que foram e continuam sendo realizadas. Com 
o intuito de reunir os saberes da comunidade com o conhecimento científico disponibilizado, 
e ainda, viabilizar maior conscientização e, consequente, responsabilização por seu próprio 
percurso de vida. 
 
Apresentação 
  
As infecções por HPV podem ser transmitidas por via sexual, e são relacionadas a lesões 
do colo uterino, sendo que alguns subtipos virais estão relacionados ainda, ao 
desenvolvimento do câncer de colo de útero. Segundo o INCA, entre 2014 e 2015, o número 
estimado de casos de câncer cervical foram de 15.590 no Brasil. Além do mais, cerca de 
20% da população mundial já foi infectada pelo vírus, tornando-o potencialmente perigoso. 
Desta forma objetiva-se com o projeto expor informações que visem a prevenção da 
infecção, os cuidados a serem tomados pelas mulheres, os sintomas relacionados à 
infecção e suas consequências para a saúde feminina. Aliado a isso, as principais formas 
de alimentação que podem se preventivas de várias doenças como obesidade, doenças 
crônicas e infecções, dentre elas, a caudada pelo Papilomavírus Humano. 
 
 Procedimentos Adotados 
  

O presente projeto buscou realizar um estudo exploratório descritivo, a partir de 
pesquisa-ação, cuja metodologia aplicada inclui aspectos quantitativos e qualitativos. A 
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proposta foi elaborada visando aumentar a cobertura de informações sobre a 
conscientização da importância da realização do exame preventivo para promoção da 
saúde, dentre eles o Papanicolau. Além da divulgação de informações referente a 
prevenção, diagnóstico e tratamento do HPV em conjunto com a promoção da saúde a 
partir do incentivo a uma alimentação saudável. O público alvo prioritário são mulheres 
quilombolas pertencente à comunidade Adelaide Maria Trindade Batista situada na cidade 
de Palmas – PR. As palestras e oficinas educativas são realizadas para um público amplo, 
visto que, crianças e adolescentes que acompanham as mães também participam do 
projeto. No entanto, quando ocorre a aplicação de questionários e avaliações específicas 
são selecionadas somente as mulheres que já tenham iniciado atividade sexual, visto que, 
este é o único requisito para a participação das coletas de dados. 

Para a realização das palestras e oficinas a equipe utiliza recursos que incluem 
papéis sulfite, impressões digitais e projetor de multimídia. No que diz respeito à coleta de 
dados o perfil geral das participantes foi levantado através de entrevistas com questões 
básicas referentes à moradia, dados pessoais, socioeconômicos, culturais e nutricionais. 
As mulheres também passam por uma avaliação geral do estado de saúde onde é aferido 
a pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória. Com o objetivo de identificar o perfil 
antropométrico das mulheres quilombolas, dados de peso, estatura, circunferências e 
porcentagem de massa magra e massa gorda são coletados com auxílio de uma fita 
antropométrica e uma balança digital da marca Omron. Paralelo já foram realizadas 
diversas oficinas sobre: câncer de colo de útero e mama, sobre a importância de realizar o 
exame Papanicolau, sobre alimentação saudável, oficinas com as crianças sobre a 
vacinação contra o HPV, momentos de doações de brinquedos e cestas básicas, entre 
outras ações. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética com parecer no 3.254.342  e 
CAAE 08314418.4.0000.0107. O projeto também teve autorização da Secretaria de Saúde 
do município de Palmas, PR (Figura 1). 

  
Resultados (pesquisa/oficinas/palestras) 
  

Os resultados apresentados aqui incluem parte das atividades já desenvolvidas 
desde outubro de 2018, com ênfase aos aspectos nutricionais, e sobre comportamento 
sexual e ginecológico das mulheres quilombolas e com ilustrações de outras atividades 
apresentadas nas figuras deste documento. Dentre elas, encontro com a Secretaria de 
Saúde de Palmas (Figura 1), apresentação do projeto as mulheres da comunidade 
quilombola Adelaide Maria Trindade Batista (Figura 2), oficina sobre Higiene, ISTs e 
lavagens das mãos (Figura 3), Coleta de dados antropométricos, nutricionais, marcadores 
clínicos (Figura 4), Atividade de doação de brinquedos e cestas básicas (Figura 5 e 6). Na 
sequência, descrevemos algumas das ações já executadas durante o projeto. 

Alimentação e aspectos nutricionais (pesquisa e oficinas). Nas atividades de 
cunho nutricional e de saúde, foram coletados os dados socioeconômicos e 
antropométricos de 43 mulheres até o momento. A partir da tabulação dos dados foi 
possível verificar que a média de idade das mulheres avaliadas foi de 34 anos com um 
desvio padrão de ± 27,32. Em relação ao estado civil a maioria das participantes, 34,88% 
(n=15) relataram ser casadas, seguida daquelas que declararam estar amasiadas, 23,26% 
(n=10), sendo que o restante declarou ser solteira 18,60% (n=8), viúva 16,28% (n=7) ou 
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divorciada 6,98% (n=3). Quando questionadas sobre a paridade a maioria das mulheres 
(86,05%) relataram já ter filhos sendo que, 37,21% (n=16) das participantes declararam ter 
4 ou mais filhos e 27,91% (n=12) disseram ser mães de pelo menos um filho.  

Tendo em vista que o projeto busca promover a educação em relação à prevenção 
da infecção do HPV, as mulheres quilombolas foram questionadas quanto a realização do 
exame preventivo, conhecido também como Papanicolau. Neste sentido, foi possível 
observar que a 81,40% das participantes disseram já ter realizado o exame sendo que, 
apenas 18,60% delas relataram nunca ter feito o preventivo. Com base nestes valores 
encontrados, foi possível verificar semelhança com um estudo realizado por Souza (2017), 
onde o pesquisador relatou que 19,2% das mulheres quilombolas, residentes no sudoeste 
da Bahia, também nunca haviam realizado o Papanicolau. Outra pesquisa elaborada por 
Oliveira, Guimarães e Franca (2014) a qual também investigou a realização do exame 
preventivo em mulheres quilombolas, demonstrou um valor mais alto para a não realização 
do exame sendo que, 27,3% das mulheres afirmaram nunca terem realizado o Papanicolau. 
A partir da realidade encontrada no município de Palmas - PR, o projeto de extensão 
pretende fazer um novo levantamento de dados, após as palestras ministradas, em relação 
à adesão do exame preventivo, visto que, será possível observar se as atividades de 
educação foram de fato efetivas. 

Em relação às avaliações antropométricas a coleta dos dados de peso e estatura 
foram utilizadas para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC/kg²) das participantes. A 
partir dos valores encontrados foi possível observar que 30,23% (n=13) das mulheres 
quilombolas encontram-se com obesidade de grau I, seguido de 20,93% (n=9) que foram 
classificadas com eutrofia. Ainda, 18,60% (n=8) da amostra foi classificada com sobrepeso, 
ambos os casos de obesidade de grau II e III foram representados por 13,95% (n=6) das 
mulheres e apenas 2,33% (n=1) das participantes encontram-se com baixo peso. Com base 
na avaliação do estado nutricional das mulheres quilombolas é possível verificar que o 
excesso de peso prevalece no público estudado. Um trabalho desenvolvido por Cordovil e 
Almeida (2018), no estado do Pará, apresentou uma realidade um pouco divergente da 
realidade deste projeto, visto que, 71% da população foi classificada com eutrofia. E 

Entretanto, é válido ressaltar que as prevalências de sobrepeso (49%) e obesidade 
(44%) também foram altas, inclusive acima do encontrado no sudoeste do Paraná. Ainda, 
um estudo realizado no estado da Bahia, por Soares e Barreto (2014) também notificou 
uma maior prevalência de eutrofia na população quilombola do sexo feminino a qual foi 
representada por 41,6%.  

Palestra sobre Alimentação saudável. Foi realizada palestras na Igreja anexo à 
Comunidade Quilombola (Figura 7), no qual foi exposto a importância de uma alimentação 
saudável com enfoque aos 10 Passos para a Alimentação Saudável, após a palestra foi 
aberto para perguntas, na qual elas se sentiram muito à vontade para esclarecer as dúvidas 
do dia a dia com relação às gorduras “boas e ruins”, alimentação sem carboidrato e sobre 
consumo de chimarrão e água. Em sequência foi realizada uma atividade intitulada: 
Montando o meu Prato, na qual foram divididas em dois grupos, sendo distribuído imagens 
de alimentos para que elas montassem um prato que fosse completo contendo todos os 
nutrientes necessários. Após isso, os participantes observaram, discutiram a forma em que 
o mesmo foi montado e sugeriram outras opções de substituições quando determinado 
alimento não estivesse disponível à elas.  
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Oficina/palestra sobre o HPV. A atividade em questão foi realizada no dia 23 de 
novembro de 2018 na casa de eventos da comunidade, com intuito de levar 
esclarecimentos sobre formas de infecção por HPV, quais os riscos bem como métodos 
preventivos, sinalizando a importância da realização periódica do exame preventivo 
(Papanicolau). De forma bem descontraída, a fim de, buscar maior interação com a 
comunidade, os acadêmicos do curso de medicina participantes do projeto, guiaram a 
atividade, em forma de conversa. Dessa maneira, foi possível perceber uma maior 
participação das mulheres quilombolas que fizeram vários questionamentos.  

Oficina/palestra sobre Câncer de mama e Câncer de colo de útero. Foi 
realizado no dia 21 de março de 2019 uma palestra sobre o câncer de mama e de colo de 
útero, demonstrando os grupos de risco, sintomas mais frequentes e explicação sobre o 
autoexame da mama e sobre o Papanicolau. Após, foi realizada uma parte prática, na qual 
foram usados modelos de mama, para que as mulheres conseguissem ter uma ideia prática 
de como fazer o autoexame e reconhecer os nódulos e principais sinais e sintomas clínicos. 
Também foi utilizado modelo do colo de útero e esclarecido como é feito o Papanicolau, 
com modelos de colo de útero (saudáveis, com infecções sexualmente transmissíveis e 
com câncer de colo de útero). Para essa estação prática também foram mostrados os 
instrumentos usados nesse exame, o espéculo, a espátula de madeira e a escova.  

Oficina/palestra sobre Palestra sobre HPV na escola. Foram realizadas no dia 
09 de maio de 2019 no período matutino, palestras na Escola Estadual Quilombola Maria 
Joana Ferreira, ensino fundamental e médio da Comunidade Quilombola, na qual foi 
elucidado sobre o vírus HPV. Demonstramos como ocorre o contágio, quais são os tipos 
mais frequentes, como se prevenir, dando destaque a vacina contra o HPV que é oferecida 
pelo Sistema Único de Saúde. Para a realização da atividade foram usados projetores e 
computadores com uma apresentação elucidativa.  (Figura 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 1 – Entrevista com a Comunicação Social 
da SSP e apresentação do projeto à Prefeitura de 

Palmas em Out. 2018. 
  
 

 
 

 
 

Figura 2 – Apresentação do projeto à Comunidade 

Quilombola em Out. 2018. 

 



 

 

Pá
gi

n
a4

74
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 7 – Palestra sobre Alimentação Saudável e oficina Montando meu Prato. 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 5 – Distribuição de brinquedos as crianças. Figura 6 – Distribuição de cesta básica no encerramento do ano 

de 2018. 
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Figura 8 – Palestra aos estudantes sobre o HPV: O que é e como prevenir? 

 
Considerações Finais 
 
Até o momento, percebe-se que as atividades propostas no projeto vem contribuindo com 
os cuidados com a saúde das mulheres e da população quilombola. As ações promovem à 
essas mulheres um resgate da importância de cuidar da sua saúde, realizando exames 
periódicos como o preventivo Papanicolau, além da importância de cuidar da alimentação. 
Mas sobretudo, tem proporcionado através do conhecimento a valorização das mulheres 
quilombolas. Dificuldades estão presentes, dentre elas a distância, o deslocamento até 
Palmas, a carência de recursos na área da saúde de Palmas e sem dúvida a assiduidade 
das mulheres. Muitas participam e retornam as atividades após o primeiro contato com o 
projeto, contudo, talvez não consigamos atingir toda população feminina esperada. 
  
Léia Carolina Lucio, leicarol@gmail.com, 46-999332938. 
Número da Correspondência Registrada (CR):55460/2018. 
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Resumo 
As orientações quanto à saúde bucal da gestante e do futuro bebê durante o período 
gestacional são de extrema importância. O projeto “ação interdisciplinar em promoção de 
saúde bucal” realizou orientações de saúde bucal às gestantes durante suas atividades de 
hidroterapêuticas, realizadas pelo curso de fisioterapia no Centro de Reabilitação Física 
(UNIOESTE). Foi possível observar a receptividade e disposição das mesmas a cada tema 
exposto fazendo-as refletir e praticar a saúde bucal como um todo. 
 
Apresentação 
A atenção ao parto e ao pré-natal tem sido priorizada como uma das principais políticas de 
saúde nas sociedades contemporâneas, promovendo um benefício diferenciado ao grupo 
de gestantes e crianças4. Conforme SILVA (2015) o período gestacional tem diversas 
peculiaridades e os cuidados demandados pelo mesmo e o conjunto de alterações que este 
imprime sobre a mulher, com possíveis implicações sobre o bebê, é imperativo abordar a 
gestante sob o ponto de vista da integralidade. Para tanto, é necessária a oferta de um 
elenco de ações, numa perspectiva de rede de atenção, na qual o cuidado vai além do 
acompanhamento realizado com o médico e enfermeiro, o que requer cuidados com outros 
profissionais, como o cirurgião dentista, a partir do pré-natal odontológico. O projeto de 
extensão, “Ação interdisciplinar na promoção de saúde bucal” em parceria com o Curso de 
Fisioterapia da UNIOESTE, ofereceu as gestantes participantes do grupo hidroterapia, 
palestras com orientações sobre saúde bucal, juntamente com a entrega de folders 
informativos contendo informações sobre a saúde bucal da gestante e do bebê, nos dias 
do projeto hidroterápico. Foi possível observar, com o desenvolvimento do projeto, a 
receptividade e disposição por parte das gestantes, a cada tema exposto fazendo-as refletir 
e praticar a saúde bucal como um todo. Os participantes colaboradores puderam também 
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orientar as gestantes para procurar o atendimento odontológico da Clínica de Odontologia 
da UNIOESTE e também no Banco de Leite Humano. 
 

Procedimentos Adotados 
 
O projeto de extensão “Ação interdisciplinar em promoção de saúde bucal”, submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética sob o número 050869/2018, foi desenvolvido semanalmente 
no período de 24/04/2018 a 12/06/2018 e 02/08/2018 a 18/09/2018 atualmente se encontra 
em andamento. O Projeto realizou orientações a um grupo de gestantes, que se 
encontravam na piscina térmica do Centro de Reabilitação Física (CRF), durante atividades 
de fisioterapia aquática promovidas pelo Projeto “Hidroterapia na prevenção e tratamento 
de desconfortos musculoesqueléticos gestacionais”. Durante essas atividades relaxantes, 
houve a formação de um espaço alternativo e propício para a promoção de saúde, uma vez 
que em tal espaço as gestantes tinham atenção plena à própria saúde e a saúde do bebê, 
aumentando consideravelmente, o interesse e a compreensão aos assuntos abordados. 
Durante a exposição oral um macro modelo foi utilizado para demonstração de técnica de 
escovação e higienização oral, tanto da mãe quanto da criança. A técnica de escovação 
demonstrada baseava-se na realização de movimentos de escovação e uso de fio dental 
para as gestantes, aconselhando sempre as mesmas para que façam a higienização 30 
minutos após a refeição para evitar náuseas e vômitos, e em casos de enjoos por conta do 
sabor do dentifrício realizar a escovação sem o mesmo, visto que a desorganização de 
placa acontece pelas cerdas da escova dental. Todas as orientações foram amplamente 
reforçadas, pois a higienização incorreta além de desenvolver problemas dentários também 
acarretam problemas periodontais que podem induzir o parto prematuro. Nessas 
exposições orais também foi ressaltada a importância de os pais serem os exemplos dos 
filhos em relação a hábitos de higiene, a criança que tem sua higienização oral iniciada nos 
primeiros meses de vida associada a assistir os hábitos de higiene oral dos pais são mais 
receptivas a esses hábitos. Folders com os conteúdos abordados foram entregues as 
futuras mães na saída da atividade. Neles os conteúdos expostos sobre a saúde bucal das 
gestantes (FIGURA 1) e do bebê (FIGURA 2) estavam detalhados e serviriam de referência 
caso houvesse alguma dúvida. 
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Figura 1 - frente e verso do folder sobre saúde bucal da gestante.  

  
 
Figura 2 - frente e verso do folder sobre saúde bucal do bebê.  
 
Ao fim de cada explanação sobre os temas abordados, abriu-se um espaço para a 
interatividade das gestantes. As futuras mães tiveram vários questionamentos e dúvidas, 
essas foram todas sanadas baseadas no conhecimento prévio adquirido pelos alunos sobre 
os temas. Nesses momentos também houve uma troca de aprendizado e experiências, 
algumas das gestantes já estavam em sua segunda ou terceira experiência gestacional e 
relataram as experiências odontológicas que tiveram durante as outras gestações, algumas 
com perda dentária, recusa de tratamento de seus cirurgiões dentistas e dificuldades em 
relação a amamentação por falta de orientação. Ressaltou-se, às gestantes, ao fim de cada 
palestra, a oferta de tratamento odontológico gratuito e especializado ofertado pela clínica 
de Odontologia da Universidade, assim como recomendações para que pós-parto 
procurassem o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário (HU) da cidade, visto a 
importância da amamentação. Em tempo tivemos o retorno das duas instituições que as 
gestantes atendidas pelo projeto procuraram as mesmas e receberam tratamento 



 

 

Pá
gi

n
a4

79
 

odontológico e auxilio na amamentação, sendo que algumas se tornaram também doadoras 
de leite humano.  
 
Resultados 
Participaram do projeto num total de 10 gestantes que já estavam realizando o 
acompanhamento pré-natal no centro de reabilitação física da Unioeste (CRF) (FIGURA 3). 
Participantes do Projeto “Hidroterapia na Prevenção e Tratamento de Desconfortos 
Musculoesqueléticos Gestacionais”, cuja coordenadora a Professora Doutora Juliana Frare 
do curso de Fisioterapia. Dessa forma obteve-se uma interdisciplinaridade entre os cursos 
de Odontologia e Fisioterapia demonstrando uma série de resultados benéficos. Dessa 
forma ocorreu a percepção da nossa Equipe sobre o desconhecimento das gestantes em 
relação a incidência cárie na gravidez, sangramento gengival, gengivite e periodontite e 
higienização oral do bebê a vista que houveram questionamentos feitos pelas mesmas 
sobre esses assuntos.    

      
FIGURA 3 - Atividades sendo exercidas na piscina do CRF 

Portanto analisou-se um interesse intenso dessas gestantes levando as a um aprendizado 
acerca desses assuntos como as técnicas de escovação e mudanças de hábitos benéficos 
a saúde bucal, sendo que a maioria delas, após essas orientações, buscaram atendimento 
gratuito e especializado na Clínica Odontológica da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOESTE) e no Banco de Leite Humano do Hospital Universitário (HU). Assim 
sendo, esse resultado prova que elas estavam receptivas e dispostas para cuidar da sua 
saúde como um todo e o interesse de realizar o pré-natal odontológico, visto que 
aprenderam a importância e a relação da saúde bucal da mãe com a da criança, sanando 
as dúvidas sobre o comportamento das futuras mães quanto aos seus próprios hábitos de 
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higiene bucal, podendo ser considerado o principal fator influenciador na aquisição de 
hábitos por parte das crianças, independentemente do nível socioeconômico das mães ou 
suas crenças a respeito da saúde bucal. Ademais, os resultados se refletem na nossa 
equipe, pois houve um aprendizado pelos participantes do projeto. Com as gestantes foi 
desenvolvida a exposição oral e a postura e em apresentações frente a um certo número 
de pessoas, a interação com as gestantes participantes do projeto e a aquisição de um 
perfil comportamental para os futuros atendimentos em clínicas com as mesmas. Além 
disso, foi adquirida também a satisfação pessoal e profissional por meio de nossa equipe, 
em poder observar interesse por parte das gestantes sobre o assunto abordado e o retorno 
que recebemos ao ter ciência que elas procuraram os atendimentos por nós indicados. 
Considerações Finais 
 
Durante o desenvolvimento do projeto de extensão, no ano de 2018, foram abordadas dez 
gestantes inscritas no projeto de hidroterapia, com idade gestacional de 3 a 8 meses. Foi 
comprovada a receptividade e disposição das mesmas a cada tema exposto fazendo-as 
refletir e praticar a saúde bucal como um todo e tal foi o interesse que após as orientações, 
tais gestantes procuraram os atendimentos gratuitos e especializados, indicados pela 
nossa equipe, na clínica Odontológica da UNIOESTE e também no Banco de Leite 
Humano. Ademais essas ações trouxeram grande aprendizado para os acadêmicos 
envolvidos no projeto, principalmente pela piscina ter se tornado um campo alternativo para 
troca de experiências e promoção de saúde. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
andreterreri@hotmail.com telefone: 45- 991396886. 
luanaad@hotmail.com (45) 99944-8059 
wbgoreti@yahoo.com.br (45) 9994-2652 
helenarasbm@hotmail.com (45) 999015750 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
 
 
Referências 
 
 
 
Atenção. O limite mínimo para resumo expandido é de 4 (quatro) páginas. O limite máximo 
é 6 (seis) páginas.  Tenha cuidado com os limites mínimo e máximo do trabalho. Caso 
contrário, poderá ser solicitado que você o corrija. Fique atento! 
 

  

mailto:andreterreri@hotmail.com
mailto:luanaad@hotmail.com
mailto:wbgoreti@yahoo.com.br
mailto:helenarasbm@hotmail.com


 

 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: ABORDAGENS METODOLÓGICAS NO CONTEXTO DO 

CICLO DE VIDA FINANCEIRO 

] 
Andréia Polizeli Sambatti367 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Mariângela Alice Pieruccini Souza368, Kaio Strelow369 Carolina Ribeiro370, 
Ana Carolina Fernandes Alves371 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Educação) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: ciclo de vida financeiro; jovens e primeira renda; 
 envelhecimento e aposentadoria.  

 
Resumo 
 
Este resumo apresenta as questões metodológicas voltadas à primeira renda e 
experiências para a reorientação profissional em fases mais avançadas do ciclo de vida 
financeiro. As iniciativas realizadas sinalizaram para a reflexão e o aprendizado contínuos 
acerca dos conceitos fundamentais da educação financeira face aos novos desafios que 
envolvem a sociedade em um momento de crise financeira e reorientação profissional de 
inúmeras pessoas, independentemente do estágio de vida que se encontra.  
  
Apresentação 
 

Este resumo trata das dimensões relacionadas ao ciclo de vida a partir de duas 
experiências distintas: a dos jovens na busca da primeira renda e o momento da 
aposentadoria. Considera, para tanto, o conjunto de iniciativas realizadas, no âmbito do 
projeto de extensão Primeiros passos em Economia e Cidadania: uma contribuição para a 
educação financeira na região Oeste do Paraná no período 2018-2019. Desse modo, 
objetiva-se apresentar os aspectos metodológicos que perpassam as reflexões acerca da 
Educação Financeira no contexto do ciclo de vida, a saber, os desafios na busca da primeira 
renda, as questões vinculadas à aposentadoria considerando as experiências relativas à 
reorientação profissional em fases mais avançadas do ciclo de vida financeiro e, ainda, o 
processo de independência financeira. Metodologicamente as atividades desenvolvidas 
pautam-se na revisão do ciclo de vida, do planejamento e independência financeira. Este 
resumo trata, portanto, do relato das quatro iniciativas desenvolvidas no período em 
questão.  

 
367 Mestre, curso de Ciências Econômicas, CCSA, campus Cascavel . E-mail: andreiarun@gmail.com  
368 Doutora, curso de Ciências Econômicas, CCSA, campus Cascavel . E-mail: mpieruccini27@hotmail.com 
369 Acadêmico do Curso de Ciências Econômicas campus Cascavel E-mail: kaio.strelow@gmail.com 
370 Economista.colaboradora externa E-mail: carolinaribeirost@gmail.com 
371 Economista, colaboradora externa. E-mail: anacarolina.fernandesalves@gmail.com 
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As configurações ora propostas sinalizam para a reflexão e o aprendizado contínuos 
acerca dos conceitos fundamentais da educação financeira e a necessidade de aprofundar 
a discussão sobre os novos desafios que envolvem a sociedade em um momento de crise 
financeira e reorientação profissional de inúmeras pessoas, independentemente do estágio 
de vida que se encontra.  
 
Procedimentos Adotados 
 

Os procedimentos metodológicos adotados para o conjunto das iniciativas realizadas 
obedecem a uma sequência de etapas que considera a rotina de planejamento e revisão 
teórica sobre o tema proposto, mediante a leitura e o encadeamento dos fundamentos a 
serem tratados; em um segundo momento, ocorre a aplicação da atividade considerando a 
metodologia a ser adotada em conformidade com o público alvo.  
 
Caracterização das atividades realizadas no âmbito da extensão universitária 
 

As atividades realizadas no âmbito do projeto em questão, sob a forma de minicursos 
e oficinas podem ser assim relacionadas:  

 
✓ Independência Financeira: um olhar para o futuro 

 
O projeto piloto deste trabalho foi realizado nas dependências da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná no dia 23/11/2018, totalizando três horas, tendo como público 
alvo os estudantes da própria universidade e comunidade em geral. A segunda edição 
desta iniciativa foi realizada como parte da Semana Nacional da Educação Financeira no 
dia 23/05/2019, na modalidade de minicurso com um total de duas horas, tendo como 
público os microempreendedores individuais vinculados ao Programa Empresa Fácil da 
Prefeitura de Cascavel, professores, estudantes e servidores técnicos da Unioeste.  

 
✓ Arquitetura do Bolso: desafios da primeira fase do ciclo de vida 

financeiro 
 
Oficina desenvolvida durante a Semana Acadêmica dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo e Engenharia Civil da Unipar – Universidade Paranaense (no dia 25/04/2019, 
com o total de 3 horas).  

 
✓ Educação Financeira: cuidadores de idosos 

 
A iniciativa vinculada às fases mais adiantadas do ciclo de vida financeiro relacionou-

se, especificamente, ao Projeto Crescer, em parceria com a Fundação Banco do Brasil e 
Fraternidade Espírita, com o intuito de promover a habilitação profissional para cuidadores 
de idosos (realizada em dois encontros de 2 horas, nos dias 28/02/2019 e 07/03/2019). 

 
Os procedimentos adotados durante a realização das oficinas e minicursos pautam-

se em um fio condutor comum que se ajusta como segue: 
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✓ Nivelamento conceitual; 
✓ Questionamentos e apresentação de casos e relatos; 
✓ Participação do público mediante a partilha de experiências;  
✓ Envolvimento dos participantes e nivelamento dos conceitos introdutórios; 
✓ Considerações finais e apresentação de novos questionamentos. 

 

O público atingido no conjunto das iniciativas somou aproximadamente 150 pessoas. 
Cabe ressaltar que as quatro iniciativas foram realizadas sob a condição de projetos-piloto 
que poderão ser reeditados nas iniciativas do projeto, a exemplo do que já aconteceu com 
a iniciativa da independência financeira. 

 
Resultados 
 

O trabalho de extensão aqui relatado parte do entendimento de que existe uma 
trajetória comum no ciclo de vida financeiro dos agentes econômicos, individualmente ou 
em suas famílias. Os minicursos e oficinas propostas tomaram como referência as “pontas” 
dessa trajetória, observando os limites e possibilidades para a efetivação da independência 
financeira, aqui entendida como uma meta do planejamento de vida, a fim de preservar a 
autonomia de escolhas e o padrão de consumo ao longo do tempo.  

No início do ciclo de vida financeiro por volta dos 20 anos, normalmente configura-
se o período de estudos e a renda é mais baixa. É comum o processo de endividamento e 
há ainda a expectativa de que a renda aumente próximo aos 30 anos, em face da 
qualificação e ascensão profissional, o que permite assumir mais riscos e acumular 
patrimônio. Já na fase da meia idade (entre os 40 e 50 anos), a renda obtida, pelo trabalho, 
atinge um pico com tendência a manter o patrimônio adquirido; além disso, quando há 
filhos, os gastos aumentam ainda mais; mesmo assim, a poupança começa a ser pensada 
para a velhice. Na sequência do ciclo, com a chegada da aposentadoria, normalmente a 
renda tende a se reduzir e pode-se consumir toda a poupança acumulada (SOUZA et al, 
2018).  

Desse modo, a restrição do orçamento das famílias precisa se ajustar as variações 
da renda, que ora supera os gastos com consumo, gerando poupança e outros momentos 
por ser insuficiente para cobrir as despesas de consumo, pode conduzir ao uso do crédito 
e endividamento, configurando uma situação de despoupança. Com isso, para a Teoria do 
Ciclo de Vida de Modigliani, as decisões tomadas pelos agentes econômicos visam 
proporcionar um consumo estável (uniforme) ao longo da vida, independentemente das 
variações presentes da renda nos diferentes estágios da vida financeira. 

Contudo, é importante observar que tal configuração não necessariamente é 
vivenciada por uma grande parcela da população. Isso se verifica em função das dimensões 
cíclicas, principalmente àquelas que decorrem das crises econômico-financeiras, bem 
como dos desajustes relativos ao desemprego.  

Os períodos de crise envolvem dificuldades na formalização do emprego e, por 
consequência, a renda tende a variar expressivamente. Amuri (2018) observa esse 
contexto relativo à renda variável como uma espécie de montanha russa. 
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As observações de Brito e Minari (2015) corroboram com a ideia de que muitas vezes 
ocorrem tais oscilações. A decisão dos indivíduos com a finalidade de manter um consumo 
estável não consiste em tarefa fácil. Existe incerteza quanto ao nível de emprego da 
economia, variações na perspectiva salarial, expectativa de anos de vida, disponibilidade e 
o custo de obtenção de crédito para financiar as situações de ocorrência de despoupança, 
solvência dos programas de seguridade social, sem contar a questão comportamental que 
pode influenciar de maneira decisiva as preferências dos indivíduos entre o consumo 
presente e o futuro, não garantindo uma uniformidade do mesmo ao longo do tempo.  
 Nesse sentido, a primeira iniciativa dessa temática foi uma oficina voltada às 
possibilidades para que as escolhas sejam otimizadas ao longo do ciclo de vida financeiro. 
“Independência financeira: um olhar para o futuro”, na sua primeira versão em 2018, 
objetivou demonstrar a relevância do planejamento financeiro na busca de concretizar 
planos maiores, como a independência financeira, mesmo nas situações em que o cenário 
econômico recessivo não favorece um olhar positivo em relação ao futuro. Para tanto foi 
efetuado um nivelamento conceitual sobre Educação Financeira e sua importância; na 
sequência, procedeu-se com alguns questionários introdutórios referentes a organização 
financeira ao longo do tempo, a saber: 

✓ Como pensar em possibilidades para potencializar ganhos financeiros? Será que você 
conhece sua realidade (raio x) no presente? 

✓ Quais são as principais dificuldades que envolvem o planejamento a médio e longo prazo? 
✓ Se você parasse de trabalhar hoje, quanto tempo conseguiria manter o mesmo padrão de 

vida sem o seu salário? 
✓ Você busca ser independente financeiramente? Você sabe o que isso significa? 

A partir disso, trabalhou-se a definição e abrangência da independência financeira, 
reforçando-se a importância dos seguintes aspectos: do conhecimento da realidade do 
próprio custo de vida e da necessidade de recursos para cobrir estes custos ao longo do 
tempo; da programação de planos e metas e do planejamento ao longo do ciclo de vida, de 
uma maneira mais positiva e pautada no autoconhecimento; da construção da reserva de 
emergência e, ainda, dos investimentos para potencializar os ganhos financeiros.  

No que se refere à iniciativa realizada junto aos acadêmicos de arquitetura e 
urbanismo e engenharia civil e intitulada “Arquitetura do Bolso: desafios da primeira fase do 
ciclo de vida financeiro” buscou-se estimular a reflexão e a discussão acerca da importância 
e das dificuldades encontradas na elaboração de um planejamento financeiro quanto à 
origem da renda nas primeiras fases do ciclo de vida financeiro. Como referência inicial, 
abordaram-se aspectos do cenário econômico atual, do comportamento financeiro, da 
educação financeira e planejamento. 

Para a discussão dos aspectos relativos ao trabalho e renda, alguns 
questionamentos foram propostos, como seguem:  

✓ Ter um emprego, uma atividade autônoma ou empreender. Você já analisou qual é o melhor 
para você? 

✓ Quanto você investe na sua capacitação profissional (que representa a sua capacidade de 
ganhar dinheiro?) 
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✓ O que você faz no seu trabalho (ou deveria fazê-lo) que lhe dá mais segurança de que não 
vai perde-lo? 

✓ Você sabe qual é o valor da sua hora de trabalho? 

Ademais, também se discutiu o porquê de se pensar em independência financeira, 
mesmo nas situações iniciais do ciclo de vida.  

Na atividade desenvolvida com os cuidadores de idosos, objetivou-se relacionar as 
questões de planejamento financeiro considerando duas perspectivas: a dos que estão 
procurando uma nova reconfiguração e oportunidade de trabalho, os cuidadores e a dos 
que serão cuidados, os idosos. Mas chamou-se a atenção o fato de que muitos dos que 
estavam participando dessa qualificação profissional, apresentar idade mais avançada, o 
que demonstra a necessidade de renovação de atividade e permanência no mercado de 
trabalho, mesmo nas situações em que a aposentadoria já tenha ocorrido para 
complementar a renda.  

Destaca-se ainda que o público participante desta iniciativa demonstrou grande 
receptividade para a discussão dos conteúdos da Educação Financeira mediante o 
nivelamento de conceitos tais como: comportamento financeiro; ciclo de vida financeiro e 
da economia; trabalho e renda; consumo, poupança, crédito e dívida; orçamento doméstico 
e planejamento; independência financeira e investimentos. Especialmente por tratar-se de 
pessoas que se habilitam para um exercício profissional cada vez mais importante diante 
do processo de envelhecimento da população.  

Em resumo, no somatório das iniciativas que se efetivaram no âmbito da extensão; 
diante das observações acerca das perspectivas relacionadas à renda ao longo das 
diferentes fases da vida foi possível observar que os jovens, naturalmente têm uma visão 
de futuro mais ampliada; contudo, normalmente possuem menos recursos financeiros para 
realizar sonhos. À medida que a idade vem chegando, outras prioridades surgem e o 
planejamento deve ajustar-se para tais condições. Além disso, a expectativa de vida 
aumentou, somando-se aqui o envelhecimento. Coube, portanto, a cada um dos 
participantes rever sua configuração pessoal para que, a partir dela, escolhas financeiras 
mais conscientes possam ser realizadas. 

Ademais, é válido acrescentar que as iniciativas realizadas reforçam, ao longo de 
dez anos de funcionamento do projeto de extensão “Primeiros Passos”, um processo de 
sensibilização quanto às temáticas envolvidas na Educação Financeira e sua interface 
principalmente com a Ciência Econômica e a Psicologia. Nesse sentido, é constante a 
adequação e flexibilização dos conteúdos às condições conjunturais da economia 
brasileira, bem como ao público a ser beneficiado pelas ações. Ou seja, a partir da 
elaboração de projetos-piloto, reedição de iniciativas anteriores, as respostas obtidas pelos 
extensionistas vêm reforçando o fio condutor do projeto que, de maneira dialogada, trata o 
dinheiro não como uma excepcionalidade, mas como assunto cotidiano, sem julgamento 
de valores e livre de tabus. E que, além disso, lida com a importância da autonomia de 
escolhas quer seja no uso do dinheiro, como também do tempo, talvez nosso bem mais 
precioso. 

Isso permite o reconhecimento imediato por parte dos participantes de que as 
experiências e relatos pessoais são comuns às incontáveis “histórias por detrás de cada 
história” ou seja, a subjetividade e os atributos vinculados ao comportamento financeiro que 
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cada um carrega ao longo do ciclo de vida e que, de certa forma, justificam as inquietações 
e limitações quanto à realização de um planejamento financeiro que seja eficiente e 
adequado na maior parte do tempo. 

Metodologicamente, são os relatos obtidos junto aos participantes que orientam e 
recompõem os questionamentos e o direcionamento dos conteúdos apresentados. O 
sentimento comum de “pertença” possibilita a integração entre conteúdos teóricos e fatos 
reais, condição essa que dificilmente poderia ser quantificável mediante instrumento de 
coleta.  

  

Considerações Finais 
 
As quatro iniciativas realizadas no âmbito da extensão universitária em Educação 

Financeira pelo projeto Primeiros Passos em Economia e Cidadania proporcionaram 
reflexões sobre as diferentes fases do ciclo de vida financeiro. Nesse sentido, as análises 
elaboradas continuam a subsidiar as discussões sobre as questões que envolvem as 
escolhas econômicas realizadas, sejam de consumo ou ainda, poupança e, por 
consequência, da educação e planejamento financeiro. 

Sobre tais escolhas, vale acrescentar que são inúmeras as intercorrências que 
podem surgir ao longo do tempo quer seja na economia como na vida de cada um; 
dificilmente ter-se-á uma trajetória linear; o mais comum são os comportamentos com altos 
e baixos, a exemplo de uma “montanha russa” e que podem ser suavizados pela 
organização e planejamento. Aqui reside a principal contribuição do conjunto de atividades 
propostas pelo projeto “Primeiros Passos”: permitir aos participantes momentos de revisão 
e questionamentos acerca do próprio comportamento financeiro sem pré-julgamentos, a 
partir do entendimento que é possível ser protagonista da própria vida, mesmo diante de 
todas as dificuldades e limites de renda e renda e tempo.  
  
Forma(s) de contato com a ação 
 
(45) 3220 3145 Colegiado do Curso de Ciências Econômicas Unioeste cp Cascavel 
Facebook: https://www.facebook.com/primeirospassosemeconomiaecidadania 
 
Número da Correspondência Registrada (32807/2011) 
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Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Emprego e renda) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: consumo; finanças pessoais; dinheiro. 

 
Resumo 
 
O objetivo principal do projeto é gerar conhecimento que possibilite às pessoas tomarem 
decisões responsáveis envolvendo dinheiro, melhorando a gestão financeira individual e 
familiar e, consequentemente contribuindo para melhor qualidade de vida. Dessa forma, o 
projeto tem estimulado as pessoas a conhecerem o seu comportamento de consumo, 
produtos e serviços financeiros e, principalmente se planejarem financeiramente para a 
vida, levando-os a tomarem decisões financeiras conscientes. Os resultados até o momento 
foram a realização de aulas na Unati local, no ano letivo de 2018 e sua continuidade em 
2019 em turmas do 3º ano; apresentação do quadro Educação Financeira na Rádio Onda 
Sul de Francisco Beltrão iniciado em 2018; palestras em empresas e participação em 
eventos da Semana Nacional de Educação Financeira nos anos de 2018 e 2019. 
 
Apresentação 
 

A educação financeira está associada às finanças pessoais e desenvolve a 
capacidade de entendimento a respeito de recursos financeiros e de tomada de decisão 
que os envolvam, de forma racional e sustentável, permitindo às pessoas utilização do 
dinheiro de forma mais eficiente. (MASSARO, 2015). A educação financeira é um 
importante complemento da conduta do mercado e da regulamentação prudencial, também 
melhoria dos comportamentos financeiros individuais devendo ser prioridade política a 
longo prazo em muitos países” (OECD, [2012?]). 
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A relação das pessoas com o dinheiro é um tema que vem ganhando destaque na 
última década no Brasil, devido ao Decreto Federal nº 7.397 de 22 de dezembro de 2010, 
com a criação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) como política 
pública. (BRASIL, 2010). Contudo, segundo BCB (2013) há um forte desinteresse sobre 
este assunto, em especial pelas pessoas que consideram ter capacidade para gerir o 
dinheiro, ao mesmo tempo que pesquisas constatam que três em cada quatro famílias 
sentem dificuldades em manter um equilíbrio entre receitas e despesas.  

A ENEF tem como público alvo os estudantes nas escolas, sendo aplicada não 
como uma disciplina específica, mas permeando outras disciplinas. Segundo o BCB (2013) 
que participa do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), estrutura da ENEF, a 
ausência de educação financeira, associada à facilidade de acesso ao crédito tem 
contribuído para o endividamento excessivo.  

No entanto, percebe-se que há necessidade de educar financeiramente também os 
adultos, ou seja, a educação financeira deve ser destinada ao atendimento de indivíduos 
que têm contato rotineiro com dinheiro e que muitas vezes tomam decisões financeiras sem 
o devido conhecimento. Segundo Massaro (2015), no ambiente de trabalho essa 
necessidade decorre muitas vezes da percepção de empregadores, pois empregados 
apresentam dificuldades financeiras, em geral, por causa de decisões não planejadas. 
Quando as organizações fornecem educação financeira no local de trabalho evidencia-se 
melhorias que incluem aumento da produtividade e no volume de negócios; moral dos 
funcionários; lealdade; redução de custos com saúde, absenteísmo, distrações no local de 
trabalho e risco operacional em toda a empresa. 

A relação das pessoas com o dinheiro tem sido uma importante fonte de conflito no 
trabalho e na própria família. De acordo com a Associação de Psicologia Americana (APA) 
(2015) 64% dos americanos relataram sofrer de estresse por motivos financeiros, sendo o 
dinheiro a principal causa de estresse nos Estados Unidos. Também foi verificado que as 
pessoas de baixa renda sentem estresse sobre o dinheiro o tempo todo ou a maior parte 
dele.  

Segundo a Fundação de Educação em Finanças Pessoais para Empregados 
PFEEF (2019), 60% dos americanos relataram que o dinheiro é a principal causa de stress. 
Portanto, o quadro de sofrimento em relação ao dinheiro permanece. Para a APA (2015), 
os sintomas de estresse incluem vontade chorar, nervosismo, ansiedade, depressão, 
tristeza, sentir-se sobrecarregado, cansado e preocupação constante.  

Apesar de a pesquisa da APA (2015) ter constatado elevados níveis de estresse, 
80% das pessoas disseram ter capacidade para administrar seu dinheiro. Isso revela a 
complexidade na relação das pessoas com o dinheiro. Segundo BCB (2013) apesar de os 
indivíduos lidarem com dinheiro diariamente, poucos administram adequadamente seus 
recursos financeiros. Clark (2018) complementa que as pessoas têm a falsa ilusão de que 
estão bem com suas finanças ou que esse tema não é relevante para o seu cotidiano.  

Considerando a exposição das pessoas às tentações de consumo e a diversos 
produtos e serviços do mercado financeiro, torna-se imperativo a educação financeira para 
que tomem decisões conscientes e se planejem financeiramente, visando uma vida 
financeira mais tranquila. De acordo com CNDL/SPC Brasil (2019), 47% dos jovens entre 
18 e 24 anos não fazem controle de suas finanças. Em outra pesquisa, CNDL/SPC Brasil, 
BCB (2019) mostra que 59% dos brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Nos 
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Estados Unidos, segundo PEEF (2019), um em cada três americanos não se prepara para 
a aposentadoria e no geral 50% das pessoas não estão economizando o suficiente para 
essa fase da vida. 

Portanto, a educação financeira é necessária porque amplia o grau de 
conscientização sobre o uso do dinheiro, contribuindo para o equilíbrio financeiro e o 
consumo consciente, evitando o endividamento excessivo e o desperdício de recursos. Daí 
a importância do projeto, o qual é voltado às pessoas adultas empregadas e/ou 
desempregadas; chefes familiares; microempreendedores individuais (MEIs), pessoas 
organizadas em comunidades e/ou associações diversas, comunidade universitária e 
aposentados. 

A atividade está difundindo o conhecimento acerca da educação financeira, 
considerando conceitos básicos de administração financeira individual e familiar aplicados 
no dia a dia, tais como: relação com o dinheiro, consumo consciente, desperdício, 
planejamento financeiro, crédito, endividamento, poupança, investimento, segurança 
financeira e cidadania financeira. Acredita-se que o projeto esteja cumprindo com seu papel 
na sociedade e na formação de acadêmicos colaboradores. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Inicialmente o projeto foi apresentado para a coordenação da Unati, do campus de 
Francisco Beltrão, na Rádio Onda Sul FM, também de Francisco Beltrão e, posteriormente 
a equipe foi convidada a participar do programa de TV de Cara com a Imprensa, vinculado 
a TV Beltrão, que foi ao ar no dia 26 de maio de 2018. 

Na Unati antes do início das aulas é aplicado um questionário para avaliar o 
conhecimento da turma para que o conteúdo programático seja construído e adequado ao 
nível de conhecimento dos alunos. Os resultados da pesquisa são tabulados e, 
posteriormente divulgados aos mesmos. As aulas são ministradas por docentes e alunos 
voluntários do projeto obedecendo um planejamento de aulas e conteúdo. 

Na rádio Onda Sul FM, houve apresentação do projeto dia 26/04/2018 e realizado 
parceria para o quadro quinzenal que ocorre durante o período letivo, cuja primeira 
apresentação ocorreu em 10/05/2018. No quadro são apresentados diversos temas que 
envolvem educação financeira, tais como consumo consciente, comportamento financeiro, 
produtos e serviços bancários e cidadania financeira.  

Nas empresas antes das palestras são realizadas pesquisas acerca de questões 
sobre hábitos financeiros e perfil dos funcionários. O questionário é tabulado e enviado às 
empresas. 

Para o projeto como um todo, as seguintes ações estão previstas:  
a) Divulgação constante e busca de parcerias.  
b) Treinamento da equipe para atuação no projeto.  
c) Organização para atendimentos individualizados, quando for o caso. 
d) A avaliação é regularmente feita para possíveis ajustes nas atividades 

desenvolvidas.  
O projeto iniciou em março de 2018 e até o momento (maio/2019) atendeu em aulas 

e palestras aproximadamente 500 pessoas. Na rádio não há como precisar o número de 
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pessoas, mas estima-se que são milhares de ouvintes nesse período, devido a boa 
audiência local e regional. 

 
Resultados 
 

Os resultados alcançados até o momento foram as parcerias com a coordenação 
local da Unati, com a Rádio Onda Sul FM e com a Cooperativa de Crédito Cresol durante 
eventos da Semana Nacional de Educação financeira de 2018 e 2019.  

Na Unati está sendo ministrado o curso de educação financeira para alunos do 3º 
ano. O curso ocorreu em 2018 e prossegue em 2019. As aulas envolvem temas sobre 
relação com o dinheiro e comportamento de consumo, orçamento doméstico, crédito, 
endividamento, poupança, investimento, segurança financeira, consumo consciente, 
desperdício, sucessão familiar e cidadania financeira.  

Na Rádio Onda Sul FM há uma parceria iniciada em 2018, por tempo indeterminado 
onde a educação financeira é levada a milhares de ouvintes quinzenalmente. A rádio 
produziu uma vinheta para o quadro, o qual é patrocinado pela empresa Relojoaria e Ótica 
Safira. Trata-se de uma rádio com muita audiência na cidade de Francisco Beltrão e região. 

Na Cresol, em 14/05/18 houve participação com palestra para cooperados e 
funcionários na abertura da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira na cidade de Dois 
Vizinhos-PR. Em 2019 houve participação na 6ª Semana Nacional de Educação Financeira 
com palestras no dia 20/05/19 para pais de alunos em uma escola rural de ensino 
fundamental na cidade de Dois Vizinhos e outra para alunos do ensino médio na cidade de 
Marmeleiro. 

Em 14/07/18 e 10/10/18 houve palestra para funcionários nas empresas SuperPão 
Supermercados e Portas Machados na cidade de Francisco Beltrão. 
 
Considerações Finais 
 

O projeto é multidisciplinar, pois é constituído por docentes e alunos voluntários das 
áreas de Administração, Contabilidade, Ciências Econômicas, Direito e Nutrição. Tem como 
objetivo geral gerar conhecimento que possibilite às pessoas tomarem decisões 
responsáveis envolvendo dinheiro, melhorando a gestão financeira individual e familiar, 
contribuindo também para melhoria qualidade de vida. Seu público alvo são pessoas que 
fazem parte de diversas organizações empresariais ou não, chefes familiares, 
microempreendedores (MEIs), comunidade universitária e aposentados. 

A educação financeira é importante na vida das pessoas e tem despertado o 
interesse pelos serviços executados pelo projeto, pois a equipe conquistou um quadro em 
uma rádio FM, uma disciplina anual com alunos da Unati e participação na 5ª e 6ª Semana 
Nacional de Educação Financeira em parceria com a Cresol.   

Inicialmente pretendia-se divulgar as atividades do projeto na Associação 
Comercial e Industrial da cidade visando atender grupos de funcionários em empresas, uma 
vez que existem pesquisas que apontam o dinheiro como principal causa de stress, 
resultando em doenças, acidentes e faltas no trabalho, etc. No entanto, antes dessa 
divulgação surgiu a demanda na rádio, na Unati e palestras em empresas e, considerando 
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que o projeto tem em sua equipe apenas alunos voluntários há dificuldade de expandir suas 
atividades.  

Na rádio, o quadro que é apresentado quinzenalmente nas quintas feiras pela 
manhã está no segundo ano levando educação financeira a milhares de ouvintes da cidade 
de Francisco Beltrão e da região. Na Unati, em 2018 a educação financeira foi discutida 
com 30 alunos, os quais têm fornecido feedback de mudança de hábitos financeiros e 
conhecimentos que estão contribuindo na vida dos mesmos. Em 2019 são 22 alunos. 

Espera-se que a demanda pelos serviços continue e que o projeto, de fato possa 
contribuir para que as pessoas criem bons hábitos financeiros e tenham melhor qualidade 
de vida, apesar da limitação de renda de cada indivíduo ou família. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Horário de Atendimento: Terça e quinta – 14:00h às 17h  
Telefone: (46) 3520 - 4886 
E-mail: edufinanceiraunioestefb@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 53698/2018. 
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EDUCAÇÃO, TERRA E JUVENTUDE EM AMBIENTES NO CANTUQUIRIGUAÇU: 

VIDAS CAMPONESAS EM GERAÇÕES E EXPERIÊNCIAS DE POPULAÇÕES EM 

ASSENTAMENTOS RURAIS EM CAMPO BONITO, IBEMA E EM OCUPAÇÃO 

SUBURBANA EM DIAMANTE DO SUL  

Paulo José Koling381 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Edgar Smiderle382, Vanessa Bueno Arruda383, Núbia Caroline S. dos 

Santos384 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Educação 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Acesso à terra; Educação; Vidas Camponesas. 

 
Resumo 
 
Vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteiras, da Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, neste trabalho apresentamos os resultados parciais obtidos 
até o momento. Seu objetivo é examinar a formação histórico-social e aspectos geográficos 
dos municípios de Campo Bonito, Diamante do Sul e Ibema, e as trajetórias de vidas de 
camponeses registradas por meio de entrevistas orais, a fim de compreender suas 
experiências de acesso à terra e o significado de viver nela.  
    
Apresentação 
 
 A região do Cantuquiriguaçu, no Paraná385 (nome oriundo da junção dos vales dos 
rios Cantu, Piquiri e Iguaçu), apresenta um dos indicadores de menor IDHM do Estado. Tais 
índices de desenvolvimento humano municipal decorrem de sua formação histórico-social, 
de sua sociedade local e ambiente humano e geográfico. Além disso, a continuidade de 
fatores que prolongam os baixos índices de qualidade de vida, em grande medida, são 
resultados da exclusão social; da segregação de indivíduos em relação aos fazeres da vida, 
ao trabalho e à renda; dos cenários da educação; do acesso ou não à terra e aos programas 

 
381 Doutor, História, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Marechal Cândido Rondon.  E-mail: 
pkoling@gmail.com.  
382 Graduado, História, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
edgarsmiderle@gmail.com. 
383 Graduada, Geografia, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Marechal Cândido Rondon. E-

mail: vanessa.b.arruda@gmail.com. 
384 Graduanda, História, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Marechal Cândido Rondon. E-

mail: nubiacarolinesh@gmail.com. 
385 Localizado na região Centro Oeste, é constituído pelos municípios de Campo Bonito, Candói, Cantagalo, 

Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, 
Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Palmital, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva 
do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Virmond.  
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públicos de saúde, moradia, assistência social e previdenciária; bem como da inclusão das 
novas gerações e da juventude ao mercado de trabalho. 
 Vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteiras, visando estudar os municípios 
de Campo Bonito (IDHM = 0,681), Diamante do Sul (IDHM = 0,608) e Ibema (IDHM = 0,685), 
e levando em conta a temática da “Educação, Terra e Juventude”, este projeto de extensão 
procura abordar trajetórias de vidas de camponeses num conjunto de três gerações diretas 
(avós, pais e filhos). O público-alvo desta ação foi selecionado ao se considerar um limite 
temporal possível de ser analisado, o das décadas de 1960/1970 até os dias atuais. Nesta 
perspectiva, nosso enfoque se dá às experiências de indivíduos, famílias e coletividades 
em assentamentos rurais em Campo Bonito e Ibema, bem como a uma ocupação 
suburbana (uma pequena favela) em Diamante do Sul. Esta última reúne um grupo-social 
composto por boias-frias, diaristas, assalariados, trabalhadores sazonais e de serviço de 
empreitas em fazendas386.  
 Das três gerações dessas coletividades (avós, pais e filhos) nesses três municípios, 
percebem-se aspectos da vida e do trabalho na terra limitados à sua condição histórico-
social de pessoas excluídas da propriedade no meio rural, sendo esta condição nem 
sempre superada pelas novas gerações. Isto se deve às suas origens familiares e à 
negação do acesso à terra por meio de ocupações assalariadas e informais, diante do 
êxodo rural gerado pelo processo de “modernização dolorosa” ocorrido na década de 1970.  
 Sendo assim, esses grupos sociais, compostos por pessoas pobres da zona rural da 
região do Cantuquiriguaçu, na época da modernização da agricultura387 se viram 
expropriados do acesso à propriedade rural, haja vista que a grande maioria era composta 
por meeiros, assalariados formais, arrendatários, agregados, ou simplesmente ocupantes 
de favor em uma grande ou média propriedade. Além disso, os proprietários de terra 
substituíram estas formas de trabalho pela produção agrícola mecanizada e comercial em 
larga escala, fazendo com que aquelas formas de vida na terra fossem eliminadas e 
negadas a essa população pobre, atingidas por essas expropriações. 
 Quanto à década de 1970, a expansão da fronteira agrícola em novas áreas 
paranaenses atingiu os limites do Cantuquiriguaçu, principalmente a partir de projetos de 
construção de usinas hidroelétricas no Rio Iguaçu e da produção agrícola comercial em 
grande escala (e com técnicas e maquinarias modernas). Afora isso, grandes áreas de terra 
ainda permaneciam com histórico dominial duvidoso. Assim, tanto o acesso por meio de 
abertura de posses em terras devolutas, ou por formas de trabalho indiretas nas terras de 
grandes e médios proprietários, deixou de ser uma possibilidade às pessoas que nasceram 

 
386 Este público-alvo divide-se em: Um assentamento rural de reforma agrária, localizado no Distrito de 

Sertãozinho, que se estabeleceram nessa localidade no ano de 1991 e passaram a ser assentados a partir 
de 1993/95 e que atualmente compreende 46 famílias (Campo Bonito); 
Um assentamento rural de reforma agrária, ainda não regularizado e em litígio (por ação jurídica do antigo 

proprietário), localizado na Linha Cristópolis, estabelecidos na área há mais de 20 anos e composto por 92 
famílias (Ibema); 

Um grupo social de ocupantes de uma área suburbana, irregular e originalmente instalados com permissão 
do proprietário. Há décadas residem no local e atualmente é composto por cerca de 20 famílias, porém, nos 

últimos anos, algumas das famílias que viviam nessa favela foram incluídas no programa “Minha Casa, Minha 
Vida” (Diamante do Sul);       
387 Consultar: BRUM, Argemiro Jacob. A modernização da agricultura, trigo e soja. Petrópolis: Vozes, 1988.    
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no campo e só conheciam estas atividades como forma de ganhar a vida388. Ao mesmo 
tempo, essa geração de pessoas não procurava buscar trabalho nos centros urbanos, dado 
seu pouco conhecimento de ofícios profissionais que podiam praticar nas cidades. Havia 
também as incertezas que as cidades trariam para quem não tinha onde morar ou trabalhar. 
Nisto, para essas pessoas, uma profissão no meio urbano assim como sua condição de 
escolaridade eram perspectivas distantes389.   
 Dos excluídos da terra, muitas pessoas tentaram novas formas de acesso a ela, 
como, por exemplo, o Movimento dos Sem Terras (MST). Outras migraram para regiões 
diferentes a fim de permanecer no meio rural, e outras ainda decidiram ficar na região 
buscando por trabalho no campo, sob novas condições de contrato e vínculo (boias-frias, 
diaristas, assalariados temporários, etc.), vivendo em ambientes da zona rural ou nas 
periferias das cidades locais. 
 Portanto, levando em conta as trajetórias de vida destas três gerações de pessoas 
(grupos sociais e coletividades) em Campo Bonito, Diamante do Sul e Ibema (elementos 
que permanecem vivos em sua memória), bem como as transformações ocorridas no 
ambiente rural na região do Cantuquiriguaçu, pretendemos abordar a perspectiva da 
educação, terra e juventude para esses camponeses. Sobre a juventude atual, a indagação 
é acerca das possibilidades de educação e futuro que podem ter, haja vista os indicadores 
de analfabetismo, reprovação e abandono escolar nesses municípios.    
 Sendo assim, o público-alvo é composto por dois assentamentos rurais, um em 
Ibema e outro em Campo Bonito, cuja experiência corresponde a uma nova forma de 
acesso à terra, do “querer” permanecer nela para trabalhar, morar e viver. No caso de 
Diamante do Sul, a coletividade estudada é uma pequena favela em uma área limítrofe à 
zona urbana, mas não integrada ao ambiente de acesso à cidade. Isto porque ela não 
possui uma infraestrutura semelhante a dos vizinhos citadinos, além de ter apenas formas 
precárias de energia elétrica, arruamento e saneamento básico. Suas moradias, similares 
a casebres, são feitas de pedaços de madeira, latões, lonas e, na maioria dos casos, com 
chão batido.  
 Diante disto, essas Vidas camponesas em gerações permitem dialogar com diversos 
contextos e visões distintas de duas experiências de vínculo com a terra: as lutas sociais 
para acesso à terra por meio da conquista de assentamentos rurais em áreas 
desapropriadas pelo Estado/INCRA; e a luta diária para obter ocupação e serviços no 
campo, de despossuídos que residem em uma favela suburbana e num município que em 
sua essência é agrícola e agrário.  
 
 

 
388 Neste sentido, grande parte da juventude atual é filha ou neta daquela geração que viveu as 
transformações no meio rural nas décadas de 1960/1970, utilizando uma complexa produção agrícola de 

caráter comercial e capitalista como uma nova forma de usar a terra. Isto incidiu em modos de estabelecer 
novas relações de contrato de trabalho, assim como uma nova condição de classe aos trabalhadores 

assalariados e camponeses.   
389 A cidade representaria um risco, dado a crescente urbanização e marginalização social  que despontava 

no país e no Paraná. Permanecer com a vida na terra era uma opção mais segura do que viver em uma favela 
ou passar pelo risco de perder o emprego, assim como a dependência financeira que a vida numa cidade 
impõe, pois tudo deveria ser comprado ou pago em dinheiro.   
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Procedimentos Adotados 

 A permanência da vida camponesa e dos vínculos com a terra dos campesinos, 
enquanto resistências às transformações no campo da modernização da agricultura e da 
dinamização do desenvolvimento e complexificação capitalista, é um dos enfoques desse 
projeto, assim como a interação com esses sujeitos em seus locais de vida e trabalho. 
 Sendo assim, a metodologia utilizada são as atividades de pesquisa de campo, entre 
elas as entrevistas orais (gravadas em vídeo e com enfoque nas trajetórias de vida), as 
consultas a documentos históricos, relatórios estatísticos da Educação e da produção 
agrícola, a recuperação de fotografias e publicações existentes sobre os municípios e o 
levantamento bibliográfico e socioeconômico. Por meio de gravação das entrevistas em 
suporte digital (filmadora e câmeras) e uso da História Oral, cuja fonte é a memória dos 
entrevistados, examinamos a formação histórica e a perspectiva desses camponeses, seus 
filhos e/ou netos, em relação à terra, educação e juventude. 
 Além disso, através de visitas a instituições públicas, tais como Prefeituras, 
Secretarias Municipais de Educação, de Agricultura e de Assistência Social, agências da 
EMATER, escolas municipais e estaduais, obtemos o levantamento de dados 
socioeconômicos e de escolaridade desses municípios. Estes dados são utilizados para 
perceber o resultado comparativo de seu desenvolvimento desde os anos subseqüentes à 
sua emancipação, na década de 1990 até os dias de hoje. Dentre eles, as informações 
obtidas dizem respeito à formação histórica, à estrutura fundiária, à população, à 
distribuição de renda, à educação e escolaridade e ao perfil tributário e orçamentário desses 
municípios.   
  
Resultados 
 
 Desde o início do projeto, em outubro de 2018 até maio de 2019, foram realizadas 
idas a campo às três cidades, de acordo com a disponibilidade da equipe, além de reuniões 
de estudos e planejamento. Das atividades realizadas com os moradores das comunidades 
em questão, foram desenvolvidas um total de 49 entrevistas. Nelas registramos os relatos 
sobre suas trajetórias de vida, trabalho, migrações e moradias, valores e costumes em 
comuns, principalmente, sobre a importância da vida na terra. Nestas atividades de campo 
também foram geradas fotografias das entrevistas, dos locais de residência das 
famílias/indivíduos e de sua área/propriedades de terra. Também obtivemos acesso a 
documentos, imagens, fotografias históricas, vídeos e até mesmo momentos de 
convivência com essas pessoas.  
 Visitamos órgãos públicos municipais (Secretarias Municipais de Educação, 
Assistência Social e Agricultura), e agências públicas estaduais, com destaque às unidades 
locais da EMATER. Por fim, ressaltamos as visitas feitas às escolas e os diálogos realizados 
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com as direções dos Colégios Estaduais envolvidos no projeto, bem como a obtenção de 
dados da comunidade escolar dos últimos dez anos390.  
  O trabalho de pesquisa de campo e a interação com essas comunidades também 
permitiu conhecermos algumas das atividades econômicas de maior importância para a 
geração de renda da agricultura familiar que esses camponeses obtêm da terra: a criação 
do bicho-da-seda391, a pecuária leiteira e o fornecimento de produtos a programas de 
compra direta do governo federal. 
 
Considerações Finais 
  
 A essência da extensão universitária está justamente na interação com a 
comunidade local e regional que integra a área de inserção da Universidade. Exercer 
atividades em prol da sociedade local a fim de compreendê-la e beneficiá-la, torna-se algo 
de grande importância, algo além de simplesmente produzir materiais científicos como 
resultado. A extensão visa fomentar ações de sinergia entre os atores e agências. 
 A reflexão histórica para examinar o tempo presente, em que retomamos o passado 
à procura de perguntas e sistematizações interpretativas, leva em conta o ser humano 
enquanto ser social, atuante no seu tempo. Nisto, a relação recorrente de presente-passado 
pode ser tomada para a compreensão do aqui e do agora. Na prática, refletir sobre as 
trajetórias de vida de camponeses despossuídos de terra, que lutaram e ainda lutam para 
permanecer e trabalhar no campo, permite vislumbrar alternativas para sua situação atual. 
Aliado a isso, o estudo geográfico possibilita compreender o trabalho destes grupos sociais 
e sua influência socioeconômica para a sociedade em que se inserem. Sendo assim, uma 
das alternativas consideradas é a (re)partilha da terra, ou como comumente é denominada, 
uma reforma agrária. 
 Os três municípios em questão – Campo Bonito, Diamante do Sul e Ibema –, 
possuem altos índices de concentração fundiária. Isto inibe pequenos produtores rurais a 
continuar nestes municípios, fazendo com que cogitem vender suas propriedades e partir 
para outras cidades e estados do país em busca de emprego e terra. Não obstante, isso 
também gera impactos negativos para a economia local, pois os produtores rurais que 

 
390 Os colégios estaduais da rede pública envolvidos no projeto são: Em Campo Bonito: Colégio Estadual 
José Bonifácio, localizado na sede urbana do município. Possui 372 alunos de Ensino Fundamental e Médio, 

23 professores da rede estadual/SEED e 18 funcionários da Rede Estadual/SEED; 
Escola Estadual do Campo Nossa Senhora da Salete, localizada no Distrito de Sertãozinho. Possui 34 alunos 

do Ensino Fundamental, 10 professores da Rede Estadual/SEED e 4 funcionários da Rede Estadual/SEED; 
Em Diamante do Sul: Colégio Estadual Osório Duque Estrada, localizado na sede urbana do município. Possui 
453 alunos de Ensino Fundamental e Médio, 34 professores da Rede Estadual/SEED, e 18 funcionários da 

Rede Estadual/SEED; 
Em Ibema: Colégio Estadual José de Anchieta, localizado na sede urbana do município. Possui 544 alunos 

de Ensino Fundamental e Médio, 39 professores da Rede Estadual/SEED, e 18 funcionários da Rede 
Estadual/SEED.    
391 Para mais informações, consultar os cadernos municipais do IPARDES na categoria “Produção de origem 
animal”. Disponível em: <www.ipardes.gov.br/índex.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=30>. Acesso em: 
26 de mai. 2019.    
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abastecem os mercados municipais, ao irem embora e deixarem de fazê-lo, também 
deixam de consumir outros produtos e serviços que o comércio das cidades oferece.  
 Isso não está limitado apenas à região Oeste do Paraná, mas em todo o território 
brasileiro. Conforme Ariovaldo Oliveira (2001), a concentração de terras no Brasil está nas 
mãos de grupos econômicos e funcionam como reserva patrimonial, ou seja, são terras 
não-produtivas, correspondendo a 62,4% da área dos imóveis cadastrados pelo INCRA, 
apenas 28,3% são terras produtivas. Portanto, essa estrutura fundiária faz aumentar a 
desigualdade no país, sendo que “o desenvolvimento capitalista que concentra a terra, 
concomitantemente, empurra uma parcela cada vez maior da população para as áreas 
urbanas, gerando nas mesmas uma massa cada vez maior de pobres e miseráveis” 
(OLIVEIRA 2001, p. 187). Afeta ainda o campo, restando aos filhos dos camponeses 
migrarem para as cidades ou resistirem e lutarem pela permanência na terra. 
 Uma das formas de resistência do camponês está na luta pelo acesso à terra através 
dos movimentos sociais, na luta pela permanência de continuar na terra e em seu modo de 
vida simples e livre das regras do mercado, da disciplina do relógio e das ordens alheias. 
Pelos relatos de vida das pessoas que viveram ou vivem na terra, é possível perceber o 
significado e a importância dela.  
 Conforme o relato de Osvaldo Ribeiro dos Santos (2018), um dos camponeses 
entrevistados, percebemos que, mesmo trabalhando na zona rural, ele não teve acesso 
direto à terra. Residente na área de ocupação suburbana em Diamante do Sul, em sua fala 
nos deparamos com situações enfrentadas pelos trabalhadores que sofreram com os 
impactos da modernização da agricultura, às relações de trabalho informais e a negação 
do acesso à terra a esses camponeses:  
 

Paulo: E o senhor ficou morando... então lá... no sítio por quanto tempo? 

Osvaldo: Ah eu fiquei muito tempo... eu... aí depois eu fui embora daqui, lá pra 
Coronel Vivida, que eu morei lá dezesseis ano em Coronel Vivida, daí lá perdi a 

mãe, perdi o pai, daí que eu vortei embora pra cá, mas trabaiando de peão! Sempre 
de peão! Não tinha nada que... não podia compra um pedaço de terra.  
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EMPRESA JUNIOR DE TURISMO E DE HOTELARIA - UNIOESTE FOZ 

 
Claudio Alexandre de Souza392 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Sergio Luiz Winkert393, Ana Cristina Rempel de Oliveira394,  
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Empreendedorismo) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Empresa Junior; Turismo; Hotelaria. 

 
Resumo 
 
O objetivo deste projeto de extensão será o de orientar profissional e educacionalmente 
dos discentes dos cursos de bacharelado em Turismo e de Bacharelado em Hotelaria. A 
metodologia base para este projeto de extensão será dos alunos prestarem serviços 
profissionais nas áreas de atuação de seus cursos de formação. Uma qualificação 
continuada dos discentes envolvidos através da vivencia empreendedora na gestão de um 
empresa. 
 
Apresentação 
 

O curso de bacharelado em Hotelaria da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu, 

vem passando por uma constante redução na demanda de ingressos, percebido em 

atividades de extensão desenvolvidas em anos anteriores, pelo coordenador deste projeto, 

como sendo em função, também, da pouca visibilidade do curso. Isto posto, propõem-se 

por intermédio deste, uma atividade de extensão diretamente relacionada a área do curso, 

de forma a contribuir efetivamente para a divulgação dos cursos de bacharelado em 

hotelaria e de turismo da UNIOESTE, do campus de Foz do Iguaçu. 

Este projeto propõem, além da divulgação dos docentes e, consequentemente, dos 

Cursos de bacharelado em Hotelaria e de Turismo, da UNIOESTE – campus de Foz do 

Iguaçu, dar condições e cobrar que os docentes que participarem do projeto, estejam em 

 
392 Pós-Doutor, curso de Bacharelado em Hotelaria, centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, campus 

de Foz do Iguaçu. E-mail: cas_tur@yahoo.com.br.  
393 Mestre, curso de Bacharelado em Turismo, centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, campus de Foz 

do Iguaçu. E-mail: sergio.winkert.foz@gmail.com. 
394 Mestre, Membro externo. E-mail: anaolive407@gmail.com. 
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constante atualização com relação as técnicas e práticas de atuação profissional do setor 

de hospitalidade, tais como hotelaria, turismo, gastronomia, lazer e eventos. 

Um dos resultados que impactará diretamente nas atividades de ensino nos Cursos 

de Bacharelado em Hotelaria e de Turismo da UNIOESTE será o fato dos docentes 

envolvidos terem que buscar se qualificarem para que possam efetivamente atuar com o 

publico alvo do projeto. Essa melhoria em sua formação como educador impactará 

positivamente nas práticas docentes nos Cursos de bacharelado em Hotelaria e de 

Turismo. 

E, sem dúvida, este projeto visa auxiliar a universidade no seu papel de atuar com a 

sociedade, o que neste caso engloba os egressos do Curso de Hotelaria e de Turismo, da 

UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu, bem como as organizações públicas e privadas 

do setor de hospitalidade, tais como hotelaria, turismo, gastronomia, lazer e eventos, de 

forma efetiva e continuada para aqueles que tiveram ou não acesso a educação formal. 

 

Procedimentos Adotados 

 

 Foi realizado uma conversa com os docentes do curso de Turismo Ana Cristina 

Rempel de Oliveira e Sergio Luiz Winkert, para ver o interesse de ambos em estarem junto 

comigo neste projeto de extensão. 

 Foi realizado na sequência uma divulgação da Empresa Junior de Turismo Hotelaria 

– EJTH, para os alunos dos cursos de Turismo e de Hotelaria. O objetivo foi o de verificar 

os alunos interessados em participar deste projeto de extensão. 

 Após identificar um grupo de alunos interessados. Foram realizadas reuniões de 

orientação para que compreendessem o que é uma Empresa Junior. Os alunos que 

manifestaram interesse em atuar neste projeto de extensão realizaram as seguintes 

atividades. 

 Regularização da EJTH junto ao cartório de registros, ao serviço de contabilidade e 

a Receita Federal.  
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 Organização de Visita Técnica – Pacote Turístico para a cidade de Bonito/MS e 

participação na Feira Gastronômica no campus de Foz do Iguaçu, para obtenção de renda 

para a EJTH.  

 Organização de ações para divulgação do nome da EJTH, junto aos demais alunos 

do campus, as empresas da área de turismo e de hotelaria de Foz do Iguaçu e região.  

 Reuniões de trabalho ao longo do ano de 2018, ações de recrutamento e seleção de 

novos membros. 

 

Resultados 

 

Divulgação da EJTH a comunidade acadêmica e a comunidade externa. 

 

Organização de Visita Técnica-Pacote Turístico para Bonito/MS. 

 

Participação na Feira Gastronômica no campus de Foz do Iguaçu. 

 

Planejamento estratégico para o ano de 2019. 

 

Reuniões com os membros da Federação Paranaense de Empresas Juniores – FEJEPAR, 

para divulgação da FEJAPAR e do Movimento Junior para a comunidade acadêmica e 

comunidade externa. 

 

Curso de eventos em parceria com a Francieli Nagildo Eventos. 

 

Curso de qualificação sobre atitude empreendedora com o professor Guido de 

Empreendedorismo. 

 

Considerações Finais 
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Apesar das varias ações realizadas pelos membros da EJTH, os mesmos não 

conseguiram tirar do papel as iniciativa para arrecadar fundos para a EJTH.  

O processo de regularização junto ao serviço cartorário é burocrático e pouco claro. 

Tal processo desmotivou vários membros pelo desgaste que causou para todos os 

envolvidos.  

Falta de recursos financeiros para regularização da EJTH. O que gerou desgastes 

entre os alunos membros, tendo em vista que eles começaram a se questionar em relação 

a manutenção regular da EJTH.  

Pouca quantidade de alunos com tempo livre para dedicar-se ao projeto de extensão. 

Tendo em vista que os mesmos estudam em Foz do Iguaçu que possui uma quantidade de 

oferta de estagio e de trabalho na área dos respectivos cursos.  

Ausência de uma politica de incentivo ao empreendedorismo tantos nos respectivos 

cursos quanto no campus de Foz do Iguaçu da Unioeste. Ponto que faz com que eles não 

vejam a EJTH como uma oportunidade para se iniciar nesta área, mas somente como um 

projeto de extensão. 

 

Forma(s) de contato com a ação 

 

A forma de contato é diretamente com os alunos membros da Empresa Junior de 

Turismo e de Hotelaria. 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 

 

Número da CR: 55192/2018. 

 

Referências 

 

Conforme normas da ABNT. Serão aceitas apenas referências de obras que estiverem 

contidas no trabalho. Cuidado!) 



 

 

ENCONTROS SOBRE TEMAS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIAS   

  

Victor Francisco Araya Santander1 (Coordenador da Ação de Extensão) Participante: 

Ivonei Freitas da Silva2  

  

Área Temática: Tecnologia e Produção Linha de Extensão: Divulgação Científica e 

Tecnológica Modalidade: Comunicação Oral Palavras-chave: engenharia de software; 

encontros; experiências.  

  

Resumo  

  

O presente artigo relata as experiências vivenciadas nos encontros realizados sobre temas 

cobertos pela área de engenharia de software, subárea da ciência da computação. Estes 

encontros envolveram estudantes, professores e profissionais interessados nos trabalhos 

apresentados por integrantes do grupo de pesquisa denominado Laboratório de Engenharia 

de Software e por outros convidados. Este projeto foi encerrado em agosto de 2018.  

  

Apresentação  

  

A área de Engenharia de Software se destaca por propor processos, ferramentas e métodos 

para o desenvolvimento de software nas mais variadas áreas. Sistemas computacionais 

fazem parte do nosso dia a dia. Contudo, o desenvolvimento destes softwares não é trivial. 

As dificuldades surgem já no inicio na elicitação e especificação de requisitos do 

cliente/usuário e validação desses requisitos como também se fazem presente nas etapas 

de projeto, implementação e testes do sistema computacional desenvolvido. As dificuldades 
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estão associadas ao uso incorreto de técnicas e/ou processos de engenharia de software, 

falta de conhecimento dos envolvidos, pressão do cliente para entregar sistemas 

rapidamente dificultando o uso de princípios de engenharia, falta de ferramentas 

computacionais adequadas de suporte ao processo de engenharia de software, entre 

outras. Assim, é necessário estudar, propor e aplicar novas abordagens para melhorar as 

atividades da engenharia de software. Neste contexto, o grupo de pesquisa em Engenharia 

de Software (LES) [1] da Unioeste, campus de Cascavel, vem desenvolvendo trabalhos 

para auxiliar engenheiros de software em suas atividades. Estes trabalhos têm resultado 

em publicações em eventos de âmbito nacional e internacional. Visando fortalecer estas 

pesquisas bem como propiciar um ambiente propicio para troca de experiências entre os 

interessados nas temáticas envolvendo a Engenharia de Software, foi realizado um ciclo de 

palestras nas quais os interessados (membros do grupo e outros) puderam apresentar suas 

pesquisas e discutir                                             

possíveis melhorias e aplicações dos trabalhos em andamento como também propor 

trabalhos futuros. Esta ação fortaleceu não somente o grupo de pesquisa, mas também 

aqueles que tinham interesse nos temas apresentados seja através de publicações geradas 

bem como pela troca de ideias realizada nas discussões durante os encontros.  

  

Procedimentos Adotados  

  

Para a realização do ciclo de palestras foram programadas apresentações com duração de 

aproximadamente duas horas sendo que os palestrantes, em sua maioria, eram  membros 

do grupo de pesquisa e profissionais convidados. Estas apresentações ocorreram de 

acordo com a disponibilidade dos apresentadores.  O público alvo da ação incluía 

estudantes e professores interessados nos temas discutidos bem como profissionais de 

empresas de informática da região, em particular, ex-membros do grupo de pesquisa que 

atuam nessas empresas. Nesse sentido, a divulgação dos encontros foi realizada via e-mail 

para membros da lista do grupo de pesquisa em engenharia de software incluindo atuais e 
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ex-participantes do grupo, lista de e-mails de docentes e alunos do Curso de Ciência da 

Computação bem como lista de docentes do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. 

Como alguns participantes não puderam comparecer presencialmente a algumas reuniões, 

estas também foram transmitidas via Skype, quando possível.  No que tange às palestras 

realizadas, no início de cada apresentação realizou-se uma breve apresentação do 

palestrante e em seguida o mesmo fazia sua exposição, seguida de perguntas dos 

participantes.    

  

Resultados  

A média de participantes por encontro foi de aproximadamente dez pessoas e foram 

realizados três encontros entre 01/09/2017 a 31/08/2018. Seguem os temas cobertos 

nestas reuniões:  

 Palestras no Encontro 1: "Transformação Assistida de Modelos: Mecanismo de suporte 

para o desenvolvimento de Cyber-Physical Systems"; “Ferramentas de auxílio no 

desenvolvimento de linhas de produtos de software: Um mapeamento sistemático”; 

“Modelos organizacionais e modelos de negócios aplicados em metodologias ágeis: Uma 

revisão sistemática”; “Sintonia multiobjetivo de um controlador preditivo generalizado por 

NSGA-II”; “Mapeamento Sistemático das técnicas de Inteligência Artificial na Engenharia 

de Software”; “Avaliação de ferramenta geradora de casos de uso a partir do modelo 

BPMN”.  Local: Estas palestras ocorreram no âmbito do ENDICT 2017 – Workshop de 

Pesquisa em Computação na UTFPR – Toledo.  

  

Palestrantes: Rosane Fátima Passarini, Cristhian Marcos Andreani, Camila Tiemi Outa, 

Javan Ataide de Oliveira Junior, Nicolas Afonso Bertaglia Comissio, Marco Antônio Paixão 

Néia. Data: 26/10/2017  

 Palestras no Encontro 2: "O experimento na pesquisa em Engenharia de Software"; 

"Utilização de modelos organizacionais e modelos de processos de negócio em 
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metodologias ágeis: uma revisão sistemática". Local: Unioeste Palestrantes: Marco Antônio 

Paixão Néia; Camila Tiemi Outa. Data: 21/03/2018  

 Palestra no Encontro 3: “Raindrops on my net: Can rain phenomenon be represented by 

the social media activity?” Local: Unioeste Palestrante: Sidgley Camargo de Andrade  Data: 

29/06/2018  

Como era de se esperar, em algumas palestras, cujos temas foram considerados mais 

interessantes, houve uma quantidade maior de assistentes. Consideramos que em geral os 

encontros foram proveitosos. Entre os aspectos positivos podemos destacar:  

  A participação de vários alunos do curso de Ciência da Computação visando conhecer 

os trabalhos realizados na área, o que complementa sua formação e motiva-os para realizar 

trabalhos na área em nível de iniciação científica e monografia de trabalho de conclusão de 

curso.   

  Realização de sugestões de melhorias dos trabalhos apresentados, as quais têm sido 

importantes para que os trabalhos apresentados nos encontros pudessem ser aprimorados. 

Particularmente, temos adotado a prática de que membros do grupo possam apresentar 

seus temas de trabalho de iniciação científica e monografia final de curso no início desses 

trabalhos. Isto possibilita que os participantes dos encontros possam fazer sugestões 

específicas sobre estes trabalhos antecipando vários problemas que poderiam ser 

percebidos somente em um estágio posterior no desenvolvimento do trabalho.  

  Participação de alguns profissionais de empresas da região buscando conhecer alguns 

dos trabalhos apresentados. Particularmente, o interesse destes profissionais se deu no 

terceiro encontro gerando boas discussões a respeito do tema.   Integração do grupo de 

pesquisa em engenharia de software com outros grupos de outras universidades. 

Particularmente, o primeiro encontro foi realizado na UTPFR-Toledo, incluindo 

apresentações de docentes e discentes do nosso grupo de pesquisa e do Grupo de 

Pesquisa em Engenharia de Software e Otimização - UTFPR-Toledo - ES&O. Isto propiciou 

uma interação muito interessante entre os grupos. Cabe ressaltar que esta interação 

também contribuiu para estreitar laços com docentes da UTFPR-Toledo que atualmente 
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estão participando do programa de mestrado acadêmico em Ciência da Computação 

aprovado recentemente na Unioeste.  

  Parceria na escrita de artigos científicos [2] [3] [4] cujas melhorias foram discutidas em 

apresentações nos encontros realizados. Ter um momento no qual todos os interessados 

possam opinar sobre trabalhos sendo escritos e submetidos a conferências na área faz com 

que o processo de validação de ideias seja mais rápido e eficiente.   

  

Considerações Finais  

  

Durante execução deste projeto percebemos pouca participação bem como dificuldade de 

agendamento das reuniões considerando as diversas atividades realizadas tanto por 

potenciais palestrantes quanto por potenciais assistentes. Sabemos que por ser uma área 

muito específica também possui um conjunto reduzido de interessados. Contudo, 

consideramos que este tipo de ação fortalece as pesquisas na área realizadas na Unioeste 

e evidencia, principalmente aos alunos e docentes do curso de Ciência da Computação, os 

problemas e desafios de trabalhos na área. Esta meta parece ter sido atingida. Entretanto, 

pelas dificuldades expostas o projeto foi encerrado em agosto de 2018.  

  

Forma(s) de contato com a ação  

  

As informações dos encontros já realizados podem ser consultadas na página do grupo de 

pesquisa em engenharia de software [1]. Neste site também estão disponíveis outras 

formas de  contato com a ação conforme segue: e-mail: vfasantander@gmail.com Telefone: 

45 32203267  

  

  Número da Correspondência Registrada (CR)  
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CR: 46261/2015.  
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ENSINO DAS GEOCIÊNCIAS NO LABORATÓRIO DE GEOLOGIA NO CAMPUS DE 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON-5ª E 6ª EDIÇÕES 

 
Oscar Vicente Quinonez Fernandez395 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
 

Área Temática: Ciências Exatas e da Terra 
Linha de Extensão: Questões ambientais 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Geociências; Ensino fundamental; Ensino Médio. 

 
Resumo 
O projeto desenvolvido desde 2013 tem dois objetivos: disponibilizar o laboratório de 
Pedologia e Geologia do Campus de Marechal Cândido Rondon para visitação de alunos 
do ensino fundamental e médio e realizar exposições temáticas itinerante sobre o Sistema 
Solar. Para tanto, as atividades são divulgadas com folders enviados para o Núcleo de 
Educação de Toledo, conta de Facebooks do curso de Geografia e através do blog do 
laboratório (www.geolabmcr.blogspot.com.br). Nas atividades se pretende despertar o 
interesse dos alunos dos níveis fundamental e médio sobre as Geociências e a Astronomia. 
O atendimento no Laboratório consiste em aulas teórico-práticas sobre o ciclo das rochas, 
nas quais é empregado o acervo de rochas e minerais do Laboratório de Pedologia e 
Geologia e exibição de slides e vídeos curtos. A atividade referente à exposição itinerante 
sobre o Sistema Solar é realizada nas escolas e colégios a convite dos professores das 
instituições. Nas edições de 2017, 2018 e 2019 (até maio) foram atendidos 2146 alunos de 
38 instituições de Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Toledo, 
Santa Helena e Quatro Pontes. Dessa maneira, o Projeto coloca a disposição dos 
professores de Geografia e Ciências dos colégios da região, os recursos didáticos para 
ampliar e enriquecer as aulas. 
 
Apresentação 
 

A astronomia e a geologia são ciências que sempre atraem a atenção da cidadania 
pelo seu potencial na geração de grandes catástrofes como terremotos, vulcões e queda 
de asteroides. Os impactos de corpos extraterrestres com a Terra representam a classe 
mais extrema de desastres naturais, combinando uma probabilidade muito baixa de 
ocorrência com alto poder destrutivo. Afortunadamente, estes desastres são previsíveis e 
poderão ser evitados no futuro através da tecnologia espacial. Entretanto, os impactos 
ocorrem tão raramente que seu enorme potencial destrutivo foi reconhecido somente nas 
últimas décadas (MORRISON, 2006). 

O estudo da Geologia envolve reconhecer e raciocinar sobre os processos que 
ocorrem no nosso Planeta, relacionando-os com o passado e suas implicações para as 

 
395 Doutor, Curso de Geografia, Centro CCHEL, campus Marechal C. Rondon.  
E-mail: geolabmcr@gmail.com.  
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sociedades que os utilizam e neles atuam. Envolve também a compreensão e planejamento 
do uso dos ambientes, sabendo que processos naturais são profundamente modificados 
pelas interferências decorrentes dos modos produtivos com que a sociedade tira seu 
sustento (ROSA et al., 2009). 

Os centros e museus das universidades são instituições que devem buscam a 
popularização dos conhecimentos científicos para um público diversificado, principalmente 
entre as crianças e adolescentes (PADILLA, 2002). Neste sentido, o Laboratório de 
Pedologia e Geologia da Unioeste busca criar atividades educacionais suplementares às 
realizadas nos colégios, baseadas no contato dos alunos com amostras de rochas, 
maquetes, painéis, fotos, etc. Esta atividade denominada de educação informal (GASPAR, 
1993) não envolve avaliação e nem possui caráter obrigatório e visa a divulgação dos 
conhecimentos científicos sem contemplar a estrutura curricular tradicional das disciplinas 
das Ciências da Terra. 
O projeto visa despertar a atenção dos alunos do ensino fundamental e médio com respeito 
às Geociências e a Astronomia. Para tanto, foi aberto a visitação o acervo de rochas e 
minerais do laboratório de Pedologia e Geologia do Campus de Mal. C. Rondon e também 
foram organizadas exposições itinerantes sobre o Sistema Solar. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Divulgação do projeto de atendimentos nos núcleos regionais e nos colégios 
Folders em formato digital são elaborados e enviados às coordenações de Geografia e 
Ciências do Núcleo Regional de Educação de Toledo e para os colégios de Mal. C. Rondon 
e municípios vizinhos (Figura 1). Nesta fase de divulgação do atendimento do laboratório 
é enfatizada a necessidade de agendar as visitas disponibilizando os contatos por telefone 
ou endereço eletrônico. O agendamento é feito através do e-mail: geolabmcr@gmail.com. 
 
Atendimento no Laboratório de Pedologia e Geologia 
A visita das turmas no laboratório consiste nas seguintes etapas: 
No primeiro momento os alunos observaram o acervo de rochas e minerais expostos em 
armários e prateleiras. Posteriormente, o professor passa a explicar as etapas do ciclo das 
rochas com auxílio de slides, vídeos e amostras de rochas colocadas nas bancadas do 
laboratório. O tempo de duração da visita varia de 60 a 90 min. A reserva da data para 
visitação é feita pelo professor interessado através do e-mail do projeto 
(geolabmcr@gmail.com). 
 
Exposição itinerante sobre o Sistema Solar 
O professor interessado em levar a exposição ao seu colégio, deve fazer a reserva da data 
e horário através do e-mail do projeto. 
A exposição itinerante levada aos colégios conta com os seguintes itens:  
1) Painéis sobre o Sol, o Sistema Solar e Impacto de asteroides na superfície da Terra; 2) 
Desenho em escala (1 cm=2274 km) do diâmetro dos oito planetas e o Sol feitos em papel 
craft; 3) Maquetes (em escala) representando a composição do interior dos oito planetas e 
a Lua, feitos com esfera de isopor; 4) Representação da temperatura superficial de todos 
os planetas; 5) Representação da posição das orbitas dos planetas ao longo de uma corda 

mailto:geolabmcr@gmail.com
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de 3 m (escala 1 cm=20.000.000 km); 6) Fotos da superfície de Marte enviadas pela sonda 
Curiosity; 7) Amostras de impactitos oriundas da cratera de impacto de Vista Alegre, 
município de Coronel Vivida, Sudoeste do Paraná (CRÓSTA  et al., 2004). Os impactitos 
são rochas formadas pelo choque de meteoritos com a superfície da Terra. 
 

 
Figura 1 – Folder do projeto   

 
Cada sessão de apresentação da exposição atende turmas de 25 a 30 alunos, que são 
convidados inicialmente a percorrer e observar os itens da exposição por 10 a 15 minutos. 
Após este período, os alunos assistem a exibição de seis vídeos de curta duração. No 
intervalo de cada vídeo, o coordenador faz os comentários pertinentes e responde 
perguntas dos alunos. Para ilustrar as respostas, o coordenador reúne numa pasta de 
computador, dezenas de vídeos e fotos sobre o sol, outras estrelas, planetas, luas, etc. 
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Os temas dos vídeos exibidos são: 1) Animação do movimento dos planetas em torno do 
Sol (40 seg.); 2) Tamanho dos planetas, o sol e outras estrelas (1:00 min), 3) Tamanho dos 
planetas e do sol (2:55 min); 4) Formação do sistema solar (1:56 min); 5) A cratera do 
Meteoro, Arizona, EUA (1:20 min) e 6) Animação da queda de um grande asteróide (trecho 
do filme “Impacto profundo”) (2:10 min). 
Finalmente, é apresentado os softwares livres NASA’s Eyes e Stellarium 
(http://www.stellarium.org/pt), valiosos instrumentos que simulam o céu em três dimensões.   
 
Resultados 
 
O laboratório de Pedologia e Geologia recebeu a visita de 972 alunos entre início de 2017 
e maio de 2019. A visita das turmas ao laboratório mostrou-se essencial para atrair a 
atenção dos alunos para o estudo das Geociências devido ao contato direto dos alunos 
com as amostras de minerais e rochas (Figura 2). A coleção do laboratório conta com 
alguns minerais que chamam poderosamente a atenção dos alunos como diamante, ouro, 
esmeralda, belas amostras de quartzo ametista, além de diversas espécies de fósseis.  
Nas exposições itinerantes realizadas nas escolas e colégios sobre o Sistema Solar entre 
2017 e maio de 2019, foram atendidos 1174 alunos. Tanto os itens da exposição como as 
explicações do coordenador, auxiliadas por figuras, fotos e vídeos exibidas com projetores 
multimídia, chamaram a atenção dos alunos sobre questões da Astronomia e ensejaram 
diversas dúvidas. Dentre as perguntas mais recorrentes se destacam as questões 
referentes aos buracos negros, a possível existência de vida fora da Terra e a alteração do 
status de Plutão de planeta para planetoide. A figura 3 registra uma das exposições 
realizadas em 2019. 
Somando as duas atividades, nas edições de 2017, 2018 e 2019 (até maio), foram 
atendidos 2146 alunos provenientes de 38 instituições de Marechal Cândido Rondon, Pato 
Bragado, Entre Rios do Oeste, Toledo, Santa Helena e Quatro Pontes.  

 

Figura 2 - Alunos do Colégio Estadual Ildo Fritzen de Entre Rios do Oeste, em visita ao Lab. de Pedologia e 

Geologia (Data: 4 de abril de 2019). Fonte: blog do projeto www.geolabmcr.blogspot.com.br 

http://www.stellarium.org/pt
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Figura 3 - Exposição itinerante na Escola Municipal de São Roque (Marechal C. Rondon) (Data: 29 de 

março de 2019). Fonte: blog do projeto www.geolabmcr.blogspot.com.br 

 
Na figura 4 é ilustrado o número total de alunos atendidos pelo Projeto desde seu início 
em 2013 até maio de 2019. Ao todo, foram beneficiados 5973 alunos de 15 municípios (Mal. 
C. Rondon, Toledo, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Mercedes, Assis Chateaubriand, 
Jesuítas, Nova Aurora, Guaíra, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, São 
Pedro do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Coronel Vivida). O Projeto continua em 2020 e 
2021 a com a meta de divulgar as Geociências e a Astronomia nas escolas e colégios de 
Mal. C. Rondon e região.  
 

 
Figura 4 – Número de alunos atendidos pelo Projeto desde seu início em 2013 até junho de 2019. 

 
 



 

 

Pá
gi

n
a5

15
 

Considerações Finais 
 
 As ações baseadas em visita ao laboratório e exposições itinerantes mostraram-se de 
grande importância no ensino informal das Geociências e da Astronomia. A experiência 
mostrou também o papel do ensino informal para sanar as curiosidades dos alunos, 
surgidas tanto em sala de aula como através de meios como a televisão ou internet.  
 
Formas de contato com a ação 
 
E-mail: geolabmcr@gmail.com.  
Telefone: (45) 3284 7851  
Blog: www.geolabmcr.blogspot.com.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR):  52189/17 
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Matheus Spancerski, Marcelo Augusto Braga Zortea, Matheus Guilherme Burin 
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Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Desenvolvimento Tecnológico) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Projeto Mecânico; Mini Baja; Competição Baja SAE Brasil. 
 
Resumo 
 

O projeto Baja SAE tem como principal objetivo o desenvolvimento acadêmico e 
pessoal de estudantes do ensino superior, que se organizam para projetar e fabricar o 
protótipo de um veículo para terreno acidentado (off road), conhecido como Mini Baja. O 
mesmo é apresentado nas competições Baja SAE Brasil, competindo com outros protótipos 
apresentados por equipes de diversas universidades brasileiras, permitindo o crescimento 
profissional dos alunos. 
 
Apresentação 
 

O Programa Baja SAE é um desafio estudantil com o objetivo de promover aos 
participantes uma experiência de aplicar na prática seus conhecimentos adquiridos 
academicamente sob a forma de um processo integrado de desenvolvimento, preparando-
os para o mercado de trabalho com uma vivência real na elaboração de um projeto. No 
Brasil, o projeto recebe o nome de Programa Baja SAE BRASIL, que conta com as 
competições Baja SAE Brasil etapa regional (Sul, Sudeste e Nordeste), realizada no final 
do ano, e etapa nacional, realizada no início do ano (SAE, 2018). A equipe Cataratas Baja 
SAE conta atualmente com 21 acadêmicos de engenharia, responsáveis pelo 
desenvolvimento e construção de um protótipo que representa a Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná nas competições nacionais e nas etapas do Sul. A equipe participou pela 
primeira vez de uma competição em 2011, na etapa nacional, com o protótipo denominado 
RQ-1, desde então a equipe vem obtendo bons resultados e aprimorando seus projetos 
através da experiência acumulada nas competições. 

 
396 Doutor, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: gavcastillo@gmail.com. 
397 Graduando, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: tatianeoh@gmail.com. 
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Ao longo dos 9 anos de vigência deste projeto na Unioeste, foram desenvolvidas 
melhorias no protótipo inicial e projetado e construído dois outros protótipos, denominados 
RQ-2 e RQ-3. Atualmente a equipe se encontra finalizando o projeto do novo veículo e 
iniciando sua fabricação. 

O intercâmbio de conhecimento promovido pelas competições possibilita 
desenvolver competências técnicas importantes nos nossos alunos, que posteriormente 
poderão atuar em ações que permitem desenvolver tecnologicamente a região oeste do 
Paraná. Por outro lado, como as competições envolvem numerosas instituições de ensino 
e empresas, a nossa participação contribui como uma fonte adicional de promoção da 
Unioeste, expandindo assim, a possibilidade de gerar novas parcerias com instituições de 
outras regiões que permitam desenvolver novos projetos no futuro. O projeto também 
possibilita a interação com outros similares da Unioeste, tal como o Grupo Cataratas de 
Eficiência Energética, a equipe Cataratas Fórmula SAE e a equipe Aero Cataratas, a fim de 
trazer benefícios para as quatro equipes, tanto na utilização compartilhada de ferramentas 
como na troca de informações e experiências entre os membros das quatro equipes. 

Os principais objetivos deste projeto são:  
▪ Aplicar os conceitos de engenharia adquiridos ao longo do curso em um caso real e 

estimular a prática de trabalho em equipe dos participantes. 
▪ Construir um veículo de baixo custo, inovador, resistente e, ao mesmo tempo, de 

competição; 
▪ Representar e promover o nome da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE durante as competições estudantis promovidas pela SAE Brasil: etapas 
nacional e regional sul, buscando melhorar nosso desempenho através do 
intercâmbio do conhecimento e experiências com equipes de outras universidades. 

▪ Divulgar o conhecimento adquirido junto à comunidade acadêmica local e outros 
interessados. 

 
Procedimentos Adotados 
 

A equipe deve projetar e construir um protótipo de um veículo para terreno 
acidentado (off road), atendendo o regulamento da SAE Brasil, com base na bibliografia 
específica, dimensionando cada subsistema: cálculo estrutural, direção, design, eletrônica, 
ergonomia, freios, gestão, marketing, suspensão e transmissão. Durante a etapa de projeto 
e construção, o Comitê Técnico Baja Sul exige das equipes documentos que comprovem a 
evolução dos trabalhos nos protótipos, fazendo parte da prova de Planejamento e 
Conformidade, implementada recentemente à competição. Ao longo dos três dias da 
competição, os protótipos das equipes são submetidos a diversas provas que podem ser 
classificadas em: apresentação do projeto; provas estáticas e provas dinâmicas. A 
apresentação do projeto é realizada por dois membros da equipe para cada subsistema e 
avaliada por profissionais que atuam na área. As provas estáticas consistem em: prova de 
segurança, prova de conforto e prova de revisão do motor. As provas dinâmicas são as 
provas de: frenagem; tração; aceleração; velocidade e o enduro, com duração de 3 horas 
onde participam todas as equipes que foram aprovadas nas provas obrigatórias e 
desclassificatórias da competição. 
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Para participar das competições são necessárias diversas atividades preliminares, 
tais como estabelecer as etapas de desenvolvimento do projeto, com o intuito de organizar 
as atividades a serem executadas, otimizando o tempo de execução das mesmas, para 
isso a equipe utilizou algumas das práticas de gerenciamento de projetos indicadas pelo 
Project Management Institute – PMI, inicialmente elaborando o Plano de Trabalho, Estrutura 
Analítica de Projeto – EAP, Cronograma e Planilha de Orçamento. 

Após finalizar a parte de projeto inicia-se o processo de compra de materiais e 
fabricação das peças para posterior montagem e teste do protótipo, todos os requisitos 
estipulados nas regras da competição devem ser seguidos à risca. 

Na etapa de execução dos testes busca-se identificar os pontos falhos e de baixo 
desempenho com o intuito de corrigir os erros e melhorar ainda mais o desempenho do 
protótipo. A modelagem utilizando técnicas de Engenharia Auxiliada por Computador (EAC) 
é muito útil nesta etapa, pois permite reavaliar os esforços envolvidos e encontrar possíveis 
soluções. Após cada competição, são apresentados os relatórios com os resultados obtidos 
em exposições, feiras e eventos com o intuito de compartilhar os conhecimentos adquiridos 
com outros membros da comunidade acadêmica e/ou público interessado em geral. O 
projeto é apresentado anualmente na Feira das Profissões da Unioeste (Campus Foz do 
Iguaçu) e possibilita explicar e exemplificar o trabalho que um engenheiro realiza na vida 
profissional aos alunos do ensino médio que irão prestar Vestibular nos anos seguintes. 
 
Resultados 
 

A equipe Cataratas Baja SAE, responsável pelo projeto e construção dos protótipos 
para representar a Unioeste nas competições SAE Brasil, vem desenvolvendo suas 
atividades desde o início do ano de 2010 graças ao apoio da Fundação Parque Tecnológico 
Itaipu. Foram projetados todos os sistemas e subsistemas do protótipo batizado de RQ-1 
(em memória do engenheiro Roberto Queiroz) e participou, pela primeira vez, da 
competição Baja SAE nacional, na cidade de Piracicaba nos dias 24 a 27 de março de 
2011. O protótipo passou por todos os testes preliminares, mas um problema mecânico o 
tirou prematuramente da prova final, um enduro de 3 horas. Neste mesmo ano a equipe 
participou da etapa sul, na cidade de Gravataí, nos dias 17 a 18 de setembro de 2011. 
Motivados pela experiência positiva, os membros da equipe construíram um novo protótipo 
para participar da etapa nacional e regional no ano de 2012, obtendo bons resultados, como 
o sexto lugar geral, na etapa regional, acompanhado do segundo lugar na prova de 
suspensão e terceiro na prova de tração. Atualmente a equipe está em desenvolvimento 
com seu quarto protótipo, RQ-4, buscando manter bons resultados nas próximas 
competições na temporada 2019-2020. 

Com poucos anos de experiência da nossa equipe, podemos observar um 
considerável crescimento no desempenho do protótipo e da própria equipe nas 
competições. Prova disto são os ótimos resultados obtidos na competição em Gravataí/RS, 
em outubro de 2013, onde a equipe disputou com escolas que participam das competições, 
desde a criação da mesma em 2003, e foi a melhor colocada do Paraná. Os resultados 
nesta ocasião foram: 2º lugar geral da competição; 2 º lugar na prova de enduro; 1º lugar 
na prova de Aceleração. Entre os dias 13 e 16 de março de 2014, na competição nacional, 
na cidade de Piracicaba/ SP, a equipe Cataratas Baja SAE obteve a 13ª colocação. 
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Na última competição, que aconteceu entre os dias 17 e 19 de outubro de 2017 na 
cidade de Passo Fundo/RS, a equipe Cataratas Baja SAE conseguiu participar de todas as 
provas, mas perdeu pontos porque o protótipo sofreu uma falha mecânica e acabou ficando 
na 7º posição na classificação geral, de um total de 22 participantes, obtendo o resultado 
como a equipe melhor colocada do Paraná. 
 
Considerações Finais 
 

Além do valioso intercâmbio de conhecimento durante as competições, este projeto 
possibilita outras ações importantes do ponto de vista da extensão tais como: participação 
em feiras para divulgar o conhecimento junto a sociedade; apresentação do protótipo em 
escolas do Ensino Médio, mostrando o projeto e explicando o campo de atuação do 
engenheiro, com o intuito de ajudar no discernimento da área de interesse em prováveis 
alunos das nossas universidades. Considerando estas ações acredita-se que o Projeto Baja 
é um dos mais completos em que um aluno de graduação em engenharia pode participar, 
pois, além de simular um caso de desenvolvimento real de um produto, o aluno participa de 
um intercâmbio de conhecimentos entre pessoas da área técnica e da comunidade em 
geral. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
https://www.facebook.com/bajacataratas/ 
cataratas.baja@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 37279/2012. 
 
Referências 
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EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM ATENDIMENTO A PACIENTES DIABÉTICOS NO 

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DA UNIOESTE 

 
Lili Marlene Hofstätter398 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Francyelle dos Santos Soares2, Felipe Ferraz Fideles3, Vanessa Bordin3, 
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Silva dos Santos3, Mariel Ferrando3, Akie Fujji Neta3. 
 

Área Temática: (Educação em Saúde) 
Linha de Extensão: (Atenção a grupo de pessoas com necessidades especiais) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Equipe Multiprofissional1; Diabetes2; Educação em Saúde3. 

 
RESUMO: O projeto tem como objetivo geral realizar atendimento e orientações ao 
paciente com diabetes e seus familiares atendidos no Centro de Reabilitação Física da 
UNIOESTE (CRF). Estas atividades de extensão prestam atendimento a cerca de 170 
diabéticos, que são encaminhados pelo 10ª Regional de Saúde ao Ambulatório do HUOP 
para consultas endocrinológicas, e que após, são encaminhadas ao atendimento de 
enfermagem e fisioterapia no CRF. A finalidade deste projeto é de permitir aos portadores 
de diabetes o acesso a informações a respeito da patologia, visando como prioridade à 
prevenção de possíveis complicações advindas da mesma. Acreditamos que estas 
atividades proporcionam aos pacientes uma possibilidade de melhoria em sua qualidade 
de vida, pois durante as atividades prestadas são realizadas orientações quanto à 
supervisão do autocuidado, uma vez que o tratamento inclui dieta, exercícios e terapêutica 
medicamentosa durante o curso da doença, e ainda há a possibilidade de ocorrer eventos 
adversos devido a isto, dificultando o controle por parte do doente, pois o mesmo deverá 
ser seguido por acompanhamento profissional pelo resto da vida. Conclusão: Acreditamos 
que este projeto consiga por meio de informações sobre o processo saúde-doença, 
promover a valorização pessoal e a qualidade de vida, através da mudança de 
comportamento relacionado ao seu autocuidado, o que possibilita uma possível prevenção 
de agravos relacionados à patologia. Visamos também, possibilitar o acesso ao tratamento 
adequado à DM, acarretando o fortalecimento da participação social e convivência grupal. 
 
 
Apresentação: Baseado em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), (Diretrizes 
2017-2018), diversos fatores estão sendo considerados como responsáveis pelas doenças 
crônicas ocasionarem altos índices de mortalidade no mundo, dentre eles podemos citar o 
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consumo de álcool e tabaco, dieta inadequada, falta de atividades físicas e o rápido 
envelhecimento da população.  
O Diabetes Mellitus (DM) é uma das doenças mais prevalentes, dentre as patologias 
crônico-degenerativas que se manifestam, principalmente no idoso, exigindo cuidados 
contínuos na utilização de fármacos, podendo ainda, acarretar prejuízos à capacidade 
funcional, autonomia e qualidade de vida (FRANCISCO et al. apud MARQUES et al., 2013).  
O conhecimento do diabetes é muito antigo, datando já da época dos egípcios (1500 aC.), 
que a descreviam como associada com a produção de grande quantidade de urina. De 
acordo com Costa e Almeida (1994), esta condição passou a ser considerada como doença 
por Celsus (30 a 50 d.C.). 
Estima-se que atualmente a doença atinge 382 milhões de pessoas no mundo todo e que 
em 3035 tende a chegar em 592 milhões, com o Brasil ocupando em 2013 a quarta posição 
entre os países com maior número de pessoas diabéticas, com 11,9 milhões de indivíduos 
acometidos (FLOR; CAMPOS, 2017).  
A patologia é caracterizada como desequilíbrios metabólicos, cujo denominador comum é 
a hiperglicemia, ou seja, aumento da glicose no sangue (EID et al., 2018). A classificação 
do diabetes é baseada em sua etiologia, existindo dois tipos mais recorrentes: Tipo I ou 
insulino dependente (DMID) e o Tipo II ou não insulino dependente (DMINID), o mais 
prevalente correspondendo a 90-95% dos casos totais de Diabetes Mellitus (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  
O crescimento dos casos da doença pode estar associado com diversos fatores, dentre 
eles urbanização, sedentarismo, obesidade, alimentação, transição demográfica e 
epidemiológica. Esses fatores juntamente com precariedade dos serviços de saúde, pouca 
conscientização acerca da doença e sintomatologia insidiosa contribuem para os 
agravamentos recorrentes principalmente da diabetes mellitus tipo II, que variam entre 
retinopatia, neuropatia, nefropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença 
arterial periférica. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 
Segundo Valle, Braga e Andrade (2015), a consulta de enfermagem é uma estratégia que 
permite o enfermeiro sistematizar suas ações ao cliente, identificando seus problemas de 
saúde-doença e implementar os cuidados de enfermagem que leve a ‘‘promoção, proteção, 
recuperação ou reabilitação do cliente’’. No atendimento ao paciente com diabetes, essa 
prática permite ao profissional acompanhar o desenvolvimento e realizar educação em 
saúde individual, com a família e com a comunidade    
A ideia deste projeto surgiu em 2002, enviado pelo então presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP) ao Colegiado do Curso de 
Enfermagem da UNIOESTE juntamente da Clínica Ambulatorial de Endocrinologia do 
HUOP para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao Programa de Diabetes e 
Obesidade do Centro Regional de Especialidades (CRE). 
Com base nesta proposta, realizou-se um levantamento entre os acadêmicos do curso de 
enfermagem, a fim de verificar o interesse dos mesmos pelo projeto. A opção era de incluir 
alunos a partir do 3º ano em decorrência dos mesmos já terem passado pela disciplina de 
Saúde Coletiva do 2º ano, na qual é ministrado o conteúdo teórico-prático referente à 
consulta de enfermagem, prática esta proposta para estes alunos no presente projeto. 
 
Procedimentos Adotados 
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O presente projeto visa proporcionar uma melhoria na qualidade da assistência 
multiprofissional prestada aos pacientes diagnosticados com Diabetes. O atendimento vem 
sendo realizado no centro de Reabilitação Física da UNIOESTE, Os encontros ocorrem 
semanalmente, e os pacientes atendidos são os que passam em consulta pelo o 
ambulatório do HUOP na clínica de especialidades voltada para a endocrinologia. Após a 
consulta com o especialista em endocrinologia, os pacientes são encaminhados para a 
Equipe multiprofissional, onde recebem orientações dos profissionais de enfermagem e da 
fisioterapia, acadêmicos e discentes do curso. Cerca de 170 pacientes. 
Durante as consultas, os discentes, juntamente dos docentes, realizando orientações 
quanto à supervisão do autocuidado, pois o tratamento inclui dieta, exercícios e terapêutica 
medicamentosa durante o curso da doença devido às características próprias de cada 
indivíduo e alterações tais como o envelhecimento, doenças crônicas associadas, 
problemas sociais, interação de drogas, distúrbios cognitivos e de ordem afetiva, 
dificultando o controle por parte do doente, uma vez que ele deverá ser seguido por 
acompanhamento profissional pelo resto da vida. São realizadas orientações também a 
respeito do pé diabético, abordando assuntos sobre como surge, feridas que não 
cicatrizam, higienização, dentre outros. 
Durante o período, também são realizadas outras atividades como: Impressões de fichas 
de encaminhamentos e retornos; Elaboração de material informativo; Organização de 
agendamentos de horário de atendimento, dentre outras. 
 
 
Resultados 
 
Acreditamos que este projeto consiga por meio de informações sobre o processo saúde-
doença, promover a valorização pessoal e a qualidade de vida, através da mudança de 
comportamento relacionado ao seu auto-cuidado, o que possibilita uma possível prevenção 
de agravos relacionados à patologia. Visa também possibilitar o acesso ao tratamento 
adequado à Diabetes Mellitus, acarretando no fortalecimento da participação social e 
convivência grupal. 
Até o presente momento muitos foram os pacientes atendidos pelos acadêmicos, e estes 
realizaram orientações quanto ao autocuidado como, a prática de atividade física, dieta 
equilibrada, e o saneamento de algumas dúvidas em relação à terapêutica medicamentosa. 
Foram realizadas orientações também a respeito do pé diabético, abordando assuntos 
sobre como surge, feridas que não cicatrizam, higienização, dentre outros. 
Ao analisar os atendimentos dos pacientes é possível verificar que a maioria está com a 
glicemia e pressão arterial controlada, o que nos mostra que as orientações realizadas 
surtem efeito no modo de vida dos pacientes atendidos. 
 
Considerações Finais 
 
Quando se trata de atendimento multiprofissional, podemos afirmar uma melhor prevenção 
e promoção da saúde, podendo desta forma promover uma melhoria nas condições de vida 
das pessoas. Ao decorrer deste projeto, verificou-se a nítida importância das atividades 
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executadas junto da população portadora de DM, e isso torna o nosso trabalho prazeroso, 
fazendo com que tenhamos interesse em prosseguir com as orientações nos atendimentos 
multiprofissional, além destas serem fundamentais para aprimorar o conhecimento de 
ambas as partes participantes do projeto. Sendo assim, acreditamos que o projeto traga, 
por meio destas informações transmitidas, melhoraria na qualidade de vida dos pacientes 
que estão envolvidos, e seus familiares, através de mudanças em relação ao autocuidado. 
 
Docente Mestre Responsável: Lili Marlene Hofstatter. 
Fone: (45) 9972-6420 
E-mail: lm_hofstatter@yahoo.com.br. 
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Resumo 
 

Esse projeto foi criado com o objetivo de trazer a prática inicial da equitação para 
pessoas adultas que nunca tiveram contato cavalos, mas que de alguma maneira se 
sentissem atraídas pela atividade equestre. De forma clara, todos os praticantes 
selecionados que acompanharam todas as etapas, se beneficiaram com ganhos físicos, 
psicológicos, de auto estima, além  de vivenciarem o alívio do estresse em seus cotidianos. 
 
Apresentação 
 

A equitação pode ser definida como o ato de montar o cavalo, para alguns pode ser 
feita como proposta de entretenimento ou lazer, mas, muitas vezes também pode ser 
considerada como uma importante ferramenta terapêutica no resgate de pessoas de todas 
as idades que apresentem necessidades especiais físicas, psicológicas, ou simplesmente 
que estejam inseridas no estresse do cotidiano.O cavalo na equitação é considerado um 
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personagem na vida do praticante, o qual tem por finalidade atribuir melhoras no ser 
humano como um todo, isso por que a movimentação do animal durante a montaria 
proporciona a geração de conexões cerebrais com todo o corpo, e por este motivo 
considera-se um método terapêutico nãoapenas por que realiza uma estimulação 
neuromuscular, mas também por que aguça as potencialidades no âmbito psicológico 
(OLIVEIRA, et al. 2011).  

A produção de equinos na agropecuária brasileira mostra-se como um importante 
indicador para o crescimento do agronegócio, o que é justificado pela ampla utilização 
destes animais nas localidades rurais e urbanas, sendo atribuída aos equinos a função de 
trabalho do campo, além de serem utilizados no esporte, lazer, como animais de companhia 
e ainda na reabilitação de pacientes com diversas afecções (RODRIGUES, et al. 2016).  

A equitação tem por base realizar um desenvolvimento completo em seus 
praticantes, através da harmonia entre a conexão de corpo e espírito.  Traz diversos 
benefícios: estimula a força e flexibilidade, autoconfiança, pró-atividade, calma, controle e 
domínio de si, disposição e concentração para novas informações, o que de fato tonar-se 
crucial para o modelamento da personalidade dos praticantes (MONTE, 2011). 

A prática de atividades físicas promove o desenvolvimento físico e psicológico do ser 
humano e, garante a manutenção de uma boa saúde. Muitas pessoas, de todas as idades 
estão descobrindo o prazer em realizar estas atividades na equitação. Está que desenvolve 
o corpo, a mente e promove a socialização. Promove o contato com a natureza, com os 
animais e, ainda mais o relaxamento e a manutenção de uma forma física, trazendo assim, 
benefícios indiscutíveis. 

O cavalo caracteriza-se por apresentar três andaduras naturais, sendo elas o passo, 
trote e o galope, em que a incorporada na equoterapia é o passo, o qual porta-se como um 
movimento rítmico, além de propiciar uma maior amplitude de movimentos tridimensionais, 
como para frente e para trás, para um lado e para o outro e ainda para cima e para baixo, 
o que faz com que o praticante estimule reações de equilíbrio para que possa se manter 
sobre o animal. O cavalo passa a atuar não apenas como um espelho, onde são refletidas 
angústias e medos por parte dos praticantes, mas também que transparece os progressos 
e vitórias alcançadas pelos mesmos, além de proporcionar novas vivências, o que se dá 
por meio da relação homem animal, sendo que neste processo os adultos puderam 
aprender a controlar seus medos, emoções, enfrentar desafios, passando também a 
assumirem uma posição de condução do animal ao montarem. Desenvolvendo 
experiências como liberdade, independência e capacidade, o que porta-se como um fator 
de extrema importância para a aquisição de autoconfiança e autoestima (MARCELINO et 
al., 2006, apud SPINK, 1993).  
 
Procedimentos Adotados 
 

A divulgação do projeto foi feita pelos membros do grupo GEPEQUI e por alunos da 
UnioesteCampus Marechal Cândido Rondon, folders foram distribuídos dentro do 
restaurante universitário e fixados na entrada principal do Campus. Após a divulgação (21 
dias) e período de inscrições de pessoas interessadas, houve a triagem, baseada na 
disponibilidade de horário e na falta de familiaridade com cavalos. Os interessados em 
participar entraram em contato como os bolsistas do projeto, os mesmos inicialmente 
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preencheram um questionário sócio cultural, contendo as seguintes informações: dados 
pessoais, e perguntas relacionadas ao interesse em realizar as práticas de equitação, bem 
como se o candidato já havia tido contato com cavalos e ainda se apresentava medo ou 
insegurança, sendo que tais informações foram utilizadas como elemento chave para a 
seleção e para a realização do projeto. Na sequência toda a infraestrutura do setor de 
Equideocultura do NEE Unioeste, como também os animais foram apresentados para os 
praticantes. Assim, o principal critério de seleção adotado no projeto foi o background dos 
praticantes com a ausência do contato com cavalos. Outro critério adotado com os adultos 
era de não possuir nenhuma restrição física que pudesse impedir ou comprometer a 
montaria.  

Para a comunidade acadêmica, esse projeto de extensão também criou 
oportunidades para a participação de graduandos dos cursos de Zootecnia, ao exercício 
da cidadania e projeção social da Universidade. Acima de tudo, além dos benefícios para 
a comunidade local, incluindo as famílias dos praticantes, os animais envolvidos no 
projeto receberam maior atenção e cuidados, todos preconizados aos princípios do Bem 
Estar Animal.  

O projeto de extensão foi desenvolvido no Setor de Equideocultura do Curso de 
Zootecnia e Núcleo de Estações Experimentais da Unioeste.As sessões de equitação 
básica com adultosforam feitas através dos cursos presenciaisnas sextas e sábados, no 
período de novembro de 2018 a junho de 2019, com um total de dez adultos praticantes.As 
sessões práticas se deram na pista deareia outdoor (pista retangular nas dimensões de 25x 
40m) na Linha Guará localizada a cinco km do Campus Central da Unioeste município de 
Marechal Cândido Rondon. As atividades foram monitoradas por duas profissionais 
zootecnistascom experiência no manejo de equinos, além de bolsistas/voluntárias que 
conduziam o animal na guia e assessoravam demais necessidades. Foram utilizados quatro 
animais, sendo dois deles na forma de reserva, no caso dos animais efetivos 
apresentassem sinais de fadiga, e necessidade de descanso, os mesmos eram 
substituídos. As sessões tiveram duração de 30 minutos por adulto. Ao término das 
atividades os praticantes eram direcionados por um aluno para desenvolverem o lado 
afetivo com os cavalos, o que chamamos de sessão de carinhos, na qual os mesmos 
realizavam a escovação dos animais, carícias e forneciam alimentos como cenouras e 
maças, este momento se faz relevante, pois por meio dele podemos estabelecer que a 
equitação não baseia-se apenas na montaria, mas também na conexão afetiva entre o 
praticante e o animal. 
          Na primeira semana realizou-se a montaria a pelo, sem uso de manta ou sela com 
estribo. Nessa dinâmica, o adulto teve a oportunidade de sentir o pelo,o formato do tronco 
do animal, inclusive textura tendo contato direto com a região dorso lombar do cavalo. Em 
decorrência do participante não possuir controle do animal por meio de rédeas, o mesmo 
foi conduzido pelos bolsistas com auxílio de guias. Durante as sessões foram realizadas 
uma sequência de exercícios, os quais consistiram em: acompanhar o movimento do cavalo 
mantendo as mãos na cintura e em seguida simular um “avião”, elevar as mãos sobre a 
cabeça, estender um dos braços e o outro apoiar sobre a região lombar do animal, fechar 
os olhos enquanto o cavalo se movimenta e também a passagem dos tambores. Ao término 
das atividades os praticantes realizavamexercícios de relaxamento sobre o animal, 
podendo sentir a respiração do mesmo e posteriormente eram direcionadospor um aluno 
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para desenvolverem o lado afetivo com os cavalos, o que chamamos de sessão de 
carinhos, na qual os mesmos realizavam a escovação dos animais, carícias e forneciam 
alimentos como cenouras e maças como forma de agradecimento. Nesta primeira etapa foi 
possível fazer a adaptação do adulto ao animal e do animal ao adulto, o que foi realizado 
por meio de exercícios somente a passo, objetivando um melhor equilíbrio e postura do 
praticante.  

Em seguida, dando continuidade ao projeto, as sessões eram realizadas com o 
auxílio de selas para montaria do tipo australiana, com o uso de estribo, ainda sem a 
utilização de rédeas, sendo repetidos todos os movimentos de equilíbrio e postura. O que 
proporcionou aos participantes sentir a diferença de montar somente no pelo e com a 
utilização de aparatos como a sela, o que favorece um maior equilíbrio, entretanto, em 
alguns momentos no decorrer da sessão era pedido que o praticante retirasse os pés dos 
estribos para que o equilíbrio fosse mantido sem o auxílio de apoios. Após a adaptação a 
sela os praticantes puderam ter um contato inicial com as rédeas, mesmo assim o animal 
ainda era conduzido pelos alunos, proporcionando ao praticante durante a montaria como 
deve ser a condução do animal por meio das rédeas, desencadeando a familiarização com 
as mesmas. O que possibilitou que na próxima etapa os praticantes pudessem conduzir os 
animais sozinhos, ou seja, condução própria das rédeas sem auxílio dos bolsistas e 
voluntários, realizando exercícios a passo como contornar os tambores,curvas no decorrer 
da pista para estimular o controle do animal com as rédeas. Mesmo apresentado 
dificuldades ao controlar o animal, com a persistência dos praticantes, todos os desafios 
foram vencidos. Ao final do projeto, quando os praticantes apresentavam confiança durante 
a monta, utilizou-se um animal para o andamento de trote, com maior velocidade, e 
exigência maior de equilíbrio postural, o qual foi conduzido em linha reta e acompanhado 
com as informações da instrutora de equitação assessorada pelos bolsistas. No segundo 
momento, os participantes o fizeram sozinhos com a realização de exercícios de trote 
elevado em toda a extensão da pista.  
 
Resultados 
 

A equitação básica ofertada aos praticantes adultos, apresentou-se satisfatória em 
relação ao desenvolvimento e avanços nas etapas estabelecidas, de equilíbrio a pelo, 
equilíbrio na manta, equilíbrio na sela, condução das rédeas a passo e finalmente condução 
das rédeas a trote. 

Alguns depoimentos finais dos praticantes foram registrados, a maioria conferindo 
os ganhos de autoconfiança psicológicos e físicos, todos adultos praticantes apresentaram, 
mais disposição, e o desenvolvimento da habilidade de postura corporal como reflexo da 
autoconfiança e nenhum deles apresentou medo ou receio conforme o avanço das sessões. 
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Figura 1 – Sessão prática de Equitação, conduzida pelas bolsistas. 

 

 
Figura 2 – Sessão de Equitação na pista do setor de Equideocultura, com auxílio 

aprenderam a conduzir o cavalo e a se conectar com o mesmo. 
 
 
Considerações Finais 

 
Ao finalizar o projeto pode-se perceber uma melhor interação dos adultos com os 

cavalos, foram vencidos os medos de aproximação, monta e desmonta por parte dos 
praticantes, sendo que foi notória a melhoria na postura ao montar e desmontar, como 
também no quesito emocional o que pode ser evidenciado por relatos dos próprios 
participantes do projeto, uma vez que, um deles discorreu “Quando chego aqui para andar 
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a cavalo parece que meu dia inteiro de estresse do trabalho vai embora e some”, o que 
porta-se como algo satisfatório, haja vista que, atende a um dos objetivos do projeto que é 
fazer com que a equitação torne-se uma recreação para os participantes para que os 
mesmos possam sair da rotina.   
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Grupo no Whatsapp: Equitação GEPEQUI com os números dos celulares dos integrantes 
e equipe. Facebook GEPEQUI Unioeste fb.com/gepequi. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR:51488/2017 
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EQUITAÇÃO LÚDICA PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS DA REDE DE 

ENSINO PÚBLICO. 

 
Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira400 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Leticia Hofstaetter Martins2 Julia Andressa Boufleur3, Andressa Luana 
Gorzelanski Trenkel4, Thainá Fernanda Stuani5, Jeferson Augusto Kühl6, Ligia Alves 

Salvador7, Jhennifer Rosa da Silva8, Danielle Andressa Schulz9. 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano. 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Cavalo1; Ação social2; Terapia3. 

 
Resumo 
 
A equitação lúdica nada mais é do que a prática de atividades de interação realizadas com 
crianças junto aos cavalos. Esse projeto foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida das famílias com histórico de crianças com dificuldades de aprendizagem 
na escola e de convívio social. 
 
Apresentação 

 
A equitação lúdica é uma divisão da Equoterapia, indicada para crianças com idade 

entre dois a oito anos, sabe-se que as mesmas possuem nessa faixa etária o cérebro em 
pleno desenvolvimento. Trinta minutos da atividade, geram 1800 estímulos cerebrais, que 
aprimoram a concentração e a disciplina, em especial para guiar o animal. Também auxilia 
na identidade corporal, e constrói o caráter e autoconfiança da criança. A atividade 
geralmente praticada ao ar livre, mantém a criança em contato com a natureza, auxiliando 

 
1 Doutorado, Zootecnia, docente do Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus de Marechal Cândido 
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sua compreensão de proteção ao meio ambiente e respeito pelos diversos animais 
(Cavalos do Sul.com.br). 

Nos últimos 52 anos a visão da produção animal pelos brasileiros tem sido atribuída 
dentro da área de zootecnia exclusivamente a criação de animais produtores de carne, ovos 
e leite, todos com fins de produção de alimentos de origem animal envolvidos em boas 
práticas de segurança alimentar. Animais de companhia, como cães gatos e equinos são 
áreas de atuação profissional inovadora, principalmente no Brasil, país que não possui 
tradição cultural em criação de cavalos com fins de lazer e companhia. A utilização de 
animais em atividades assistidas ou terapêuticas beneficia os envolvidos de forma global e 
é conhecida como pet terapia, cuja proposta principal é a de promover ganhos na saúde 
física, social e emocional além de estimular as funções cognitivas dos praticantes. 

A equoterapia é um método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagens 
interdisciplinares nas áreas de saúde, educação e equitação, com o objetivo de promover 
o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Sua regulamentação foi 
aprovada na Comissão de Direitos humanos, e, recentemente foi publicada a Lei Federal 
no 13.830 de 13 de maio de 2019, que dispõe sobre a prática da equoterapia. 

A equoterapia existe no Brasil há mais de 25 anos, se baseia na interação com o 
cavalo, incluindo os primeiros contatos, tais como ato de aproximação, cabresteamento, 
ensilhamento monta nas três andaduras (passo, trote, galope curto) e o manejo final que 
envolve os cuidados pós-montaria, escovação, banho e alimentação, todos esses atos 
desenvolvem novas formas de socialização, autoconfiança e recuperação da autoestima 
do praticante,de todas as idades, no caso crianças, adolescentes e até mesmo adultos. 

O cavalo como agente cinesioterapêutico, transmite a sensação de força e poder, 
faz parte do inconsciente coletivo da humanidade, pois durante toda a evolução do homem, 
o cavalo esteve ao seu lado em quase todas as regiões do mundo. A biomecânica é uma 
ciência que estuda a conformação, medidas angulares, lineares, e as andaduras naturais 
apresentadas pelo cavalo. São elas, o passo: uma andadura simétrica, rolada ou marchada, 
basculante a quatro tempos, na qual os membros se elevam e pousam sucessivamente, 
sempre na mesma ordem fazendo-se ouvir quatro batidas distintas. É considerada 
simétrica, porque as variações da coluna vertebral em relação ao eixo longitudinal do cavalo 
são simétricas; rolada porque não existe tempo de suspensão, isso significa que sempre 
existem membros em apoio; basculante, em consequência dos movimentos do pescoço, e 
a quatro tempos porque, desde o elevar até o pousar de um determinado membro, ouvem-
se quatro batidas distintas. O passo é a andadura mais favorável ao estabelecimento da 
conexão entre a criança praticante e o cavalo, é o estabelecimento da linguagem 
convencional, com grandes chances de receptividade do cavalo (Associação Paranaense 
de Equoterapia e Inclusão Equestre). Esse projeto foi desenvolvido com o objetivo de 
alcançar famílias com histórico de crianças com dificuldades de aprendizagem na escola e 
de convívio social. 

 
 
 
 
 
Procedimentos Adotados 
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A equitação lúdica não pode ser comparada a uma equitação básica para iniciantes, 

trata-se entre outras atividades de apresentar o cavalo para criança, na esperança de se 
estabelecer uma conexão, entre ambos, enriquecendo o desenvolvimento biopsicossocial 
da criança praticante. As sessões de equitação lúdica com as crianças com idade entre seis 
a 12 anos, foram feitas através de curso presencial na frequência de duas vezes por 
semana. As sessões práticas foram realizadas na pista de Equoterapia do Setor de 
Equideocultura (25x40 m de areia) no NEE, Linha Guará localizado a 5 km do Campus 
central da Unioeste Marechal Cândido Rondon. Foi feito o monitoramento das sessões com 
o auxílio de um profissional da área de fisioterapia e um profissional com experiência em 
manejo de equinos e equitação (equipe interdisciplinar na área de saúde, educação, 
equitação), além do estudante voluntário ou bolsista que conduzia o animal na guia (auxiliar 
de guia). Foram utilizados duas vezes por semana cinco animais para a Sessão de 
Equoterapia, dois a três concomitantes em ação e dois três animais reservas. As sessões 
tiveram duração de 30 min a cada criança. Ao término da sessão, um estudante 
(bolsista/voluntário), apresentava ao participante os demais animais do Setor, que estavam 
situados nas baias da cavalariça, o que chamamos de sessão de cuidados e carinho, onde 
o participante pode estabelecer a relação afetiva através de massagens, carícias, 
escovação do corpo, crina, cauda dos cavalos. Essa sessão se estendia por mais 10 a 20 
min, com ela conseguimos conscientizar o participante de que a equitação lúdica, não se 
tratava apenas em montar, mas também de se estabelecer uma conexão emocional, uma 
ligação e conscientização de cuidados que o cavalo precisa, uma parceria entre a espécie 
humana e equina. Durante a sessão foram aplicadas técnicas de motivação pedagógicas 
lúdicas. Atitudes contra transferenciais baseadas em atitudes positivas tais como aceitação 
incondicional, confiança e alegria, levou a uma facilitação na criação de um vínculo positivo 
entre praticante e terapia. 

O cavalo é um objeto transicional para o praticante em função de diversas 
características entre elas a textura e maciez do pelo do cavalo, calor, vitalidade, reatividade, 
expressão do olhar e troca de olhares, reatividade entre o praticante e o cavalo. Durante o 
período de oito meses, o Setor de Equideocultura do NEE Unioeste, recebeu 25 crianças 
com idade entre seis e doze anos, cada criança participou de seis sessões práticas. Foram 
feitas avaliações físicas nas crianças antes e após as seis sessões, por uma fisioterapeuta 
bolsista do Programa USF. Também foi preenchido um termo de consentimento dos pais e 
um questionário sócio cultural. 

Resultados 
 
A sessão de equitação lúdica durou cerca de 40 minutos, a primeira etapa foi feita com a 
montaria à pelo, sem o uso de manta própria para equoterapia ou sela com estribo. A 
criança teve a oportunidade de sentir o pelo, textura maciez da região dorso lombar, além 
do equilíbrio postural inicial, com o cavalo em estação. Depois iniciou-se a andadura a 
passo. Essa etapa foi toda conduzida na andadura a passo, seguida de ações lúdicas de 
equilíbrio sem o uso de estribo. A criança recebeu do cavalo em deslocamento a passo, um 
movimento com ajuste tônico do cavaleiro criança para manter o equilíbrio de postura 
desejada, com as costas retas e alinhadas à perna em equilíbrio bilateral, numa posição 
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alerta e não relaxada (PAULO, 2002). Em cada segundo o cavalo realizou de 1 a 1,25 
movimentos, gerando o mesmo número de ajustes tônicos no praticante, no caso na 
criança. O deslocamento do cavalo ao longo da pista também gerou vibrações nas regiões 
ósteo-articulares, que enviam impulsos à medula e consequentemente ao cérebro, com o 
resultado de estímulo de correção. Nesta primeira etapa foi possível fazer a adaptação da 
criança ao animal e do animal à criança, com exercícios somente a passo, almejando um 
melhor equilíbrio e postura da criança montada. Apesar de ainda não estar segurando as 
rédeas do animal, a criança já apresentou sinais de ganho de autoconfiança, ganhos 
psicológicos e interação com a natureza, a criança olhava entre as orelhas do cavalo, e não 
para baixo, solicitávamos que ela olhasse para o céu, sem perder o equilíbrio, para as 
arvores, sentisse o ar puro da fazenda com os braços na cintura, para trás e a simulação 
do avião, movimentos com leveza e descontração, que também comprovavam total 
confiança no auxiliar de guia e no cavalo, sempre sendo observados pelos pais e demais 
crianças do projeto.  
Em seguida, dando continuidade ao projeto, foi utilizada a manta e a sela, com o uso de 
estribo, e a repetição de todos os movimentos de equilíbrio e postura da criança só que 
com o apoio do estribo, foram adicionados exercícios de baliza e tambor, sempre a passo, 
ao final desta etapa, as crianças mais avançadas executaram o equilíbrio com a andadura 
em linha reta de trote, para tal, foram usados dois cavalos com trote lateral e diagonal. Ao 
final das sessões as crianças escovavam os animais, conduziam na guia davam cenoura e 
maça. 
 

                                                                 
Figura 01 - Sessão de cuidados e carinhos, escovação, massagens e cuidados após a 
sessão de equitação lúdica. 
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Figura 02 -  Praticante com uso de manta, sela e apoio nos estribos.  
 
Considerações Finais 
 
 Neste projeto, foi possível avaliar as principais vantagens da equitação lúdica, o 
desenvolvimento de postura, flexibilidade e equilíbrio das crianças, o ganho de 
autoconfiança das mesmas com os animais, o interesse e motivação das crianças durante 
as sessões com os cavalos e no convívio familiar relatado pelos pais. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Grupo no Whatsapp: Equitação GEPEQUI com os números dos celulares dos integrantes 
e equipe. Facebook GEPEQUI Unioeste fb.com/gepequi. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR:51488/2017 
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Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Equinos1, Terapêutica 2, Praticantes3.. 

 
Resumo 
 

O cavalo é uma importante ferramenta motivacional, pois é considerado um agente 
facilitador de ganhos físicos, emocionais e educacionais, para além destas vantagens, seu 
olhar, porte, docilidade e companheirismo fazem dele a espécie consagrada na condução 
de terapias assistidas por animais. O objetivo deste projeto foi proporcionar a prática de 
equitação básica para adultos que nunca tiveram contato com cavalo, promovendo avanços 
no desenvolvimento do equilíbrio emocional e corporal. 
 
Apresentação 
 

A equitação pode ser definida como o ato de montar o cavalo, para alguns pode ser 
feita como proposta de entretenimento ou lazer, mas, muitas vezes também pode ser 
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considerada como uma importante ferramenta terapêutica no resgate de pessoas de todas 
as idades que apresentem necessidades especiais físicas, psicológicas, ou simplesmente 
que estejam inseridas no estresse do cotidiano. O cavalo na equitação é considerado um 
personagem na vida do praticante, o qual tem por finalidade atribuir melhoras no ser 
humano como um todo, isso por que a movimentação do animal durante a montaria 
proporciona a geração de conexões cerebrais com todo o corpo, e por este motivo 
considera-se um método terapêutico não apenas por que realiza uma estimulação 
neuromuscular, mas também por que aguça as potencialidades no âmbito psicológico 
(OLIVEIRA, et al. 2011).  

A produção de equinos na agropecuária brasileira mostra-se como um importante 
indicador para o crescimento do agronegócio, o que é justificado pela ampla utilização 
destes animais nas localidades rurais e urbanas, sendo atribuído aos equinos a função de 
trabalho do campo, além de serem utilizados no esporte, lazer, como animais de companhia 
e ainda na reabilitação de pacientes com diversas afecções (RODRIGUES, et al. 2016).  

A equitação tem por base realizar um desenvolvimento completo em seus 
praticantes, o que se dá pela harmonia entre a conexão de corpo e espírito. Além de ser 
mediadora em estimular a força e flexibilidade. Tem ação direta na formação do espírito de 
decisão e iniciativa, confiança, calma, controle e domínio de si, hábito de dirigir e a estar 
aberto a novos aprendizados, o que de fato tonar-se crucial para o modelamento da 
personalidade dos praticantes (MONTE, 2011). A prática dessa atividade promove o 
desenvolvimento físico e psicológico do ser humano e garante a manutenção de uma boa 
saúde. Muitas pessoas, de todas as idades estão descobrindo o prazer em realizar a 
equitação, a qual desenvolve o corpo, a mente e promove a socialização. Proporcionando 
o contato com a natureza e com os animais, resultando no relaxamento e na manutenção 
da forma física, trazendo assim, benefícios indiscutíveis. 

O cavalo caracteriza-se por apresentar três andaduras naturais, sendo elas o passo, 
trote e o galope, em que a incorporada na equoterapia é o passo, o qual porta-se como um 
movimento rítmico, além de propiciar uma maior amplitude de movimentos tridimensionais, 
como para frente e para trás, para um lado e para o outro e ainda para cima e para baixo, 
o que faz com que o praticante estimule reações de equilíbrio para que possa se manter 
sobre o animal. O cavalo passa a atuar não apenas como um espelho, onde são refletidas 
angústias e medos por parte dos praticantes, mas também que transparece os progressos 
e vitórias alcançadas pelos mesmos, além de proporcionar novas vivências, o que se dá 
por meio da relação sujeito – animal, sendo que neste processo os adultos puderam 
aprender a controlar seus medos, emoções, enfrentar desafios, passando também a 
assumirem uma posição de condução do animal ao montarem. Desenvolvendo 
experiências como liberdade, independência e capacidade, o que porta-se como um fator 
de extrema importância para a aquisição de autoconfiança e autoestima (MARCELINO et 
al., 2006, apud SPINK, 1993).  

As sessões de equitação básica foram ofertadas no Setor de Equideocultura do 
Curso de Zootecnia e Núcleo de Estações Experimentais da Unioeste, para adultos da 
comunidade regional que nunca haviam tido contato com cavalos, os quais foram 
previamente selecionados e puderam assim se beneficiarem dos efeitos causados pela 
interação com os animais, obtendo melhoras na condição corporal e psicológica, além de 



 

 

Pá
gi

n
a5

37
 

perderem o medo de realizar a montaria ou mesmo de terem contanto com os animais, 
como também participarem de uma atividade diferenciada como lazer.  

Para a comunidade acadêmica, esse projeto de extensão também criou oportunidades 
para a participação de graduandos dos cursos de Zootecnia, ao exercício da cidadania e 
projeção social da Universidade. Acima de tudo, além dos benefícios para a comunidade 
local, incluindo as famílias dos praticantes, os animais envolvidos no projeto receberam 
maior atenção e cuidados, todos preconizados aos princípios do Bem Estar Animal.  
 
Procedimentos Adotados 
 

A divulgação do projeto foi feita pelos membros do grupo GEPEQUI e por alunos da 
Unioeste Campus Marechal Cândido Rondon, folders foram distribuídos dentro do 
restaurante universitário e fixados na entrada principal do Campus. Após a divulgação (21 
dias) e período de inscrições de pessoas interessadas, houve a triagem, baseada na 
disponibilidade de horário e na falta de familiaridade com cavalos. Os interessados em 
participar entraram em contato como os bolsistas do projeto, os mesmos inicialmente 
preencheram um questionário sócio cultural, contendo as seguintes informações: dados 
pessoais, e perguntas relacionadas ao interesse em realizar as práticas de equitação, bem 
como se o candidato já havia tido contato com cavalos e ainda se apresentava medo ou 
insegurança, sendo que tais informações foram utilizadas como elemento chave para a 
seleção e para a realização do projeto. Na sequência toda a infraestrutura do setor de 
Equideocultura como também os animais foram apresentados para os praticantes. Assim, 
o principal critério de seleção adotado no projeto foi o background dos praticantes com a 
ausência do contato com cavalos. Outro critério adotado com os adultos era de não possuir 
nenhuma restrição física que pudesse impedir ou comprometer a montaria.  

As sessões de equitação básica com adultos foram desenvolvidas através dos 
cursos presenciais nas sextas e sábados, no período de novembro de 2018 a junho de 
2019, com um total de dez adultos no início do desenvolvimento do projeto, o qual teve seu 
término com apenas cinco adultos praticantes ( a desistência foi alheia ao projeto). As 
sessões práticas foram realizadas na pista de Equoterapia do Setor de Equideocultura 
(25x40 m de areia) no Núcleo de Estações Experimentais - NEE, Linha Guará localizado a 
cinco km do Campus Central da Unioeste município de Marechal Cândido Rondon. As 
atividades foram monitoradas por duas profissionais zootecnistas com experiência no 
manejo de equinos, além de bolsistas/voluntárias que conduziam o animal na guia e 
assessoravam demais necessidades. Foram utilizados quatro animais, sendo dois deles na 
forma de reserva, no caso dos animais efetivos apresentassem sinais de fadiga, e 
necessidade de descanso os mesmos eram substituídos.  As sessões tiveram duração de 
30 minutos por adulto. Ao término das atividades os praticantes eram direcionados por um 
aluno para desenvolverem o lado afetivo com os cavalos, o que chamamos de sessão de 
carinhos, na qual os mesmos realizavam a escovação dos animais, carícias e forneciam 
alimentos como cenouras e maças, este momento se faz relevante, pois por meio dele 
podemos estabelecer que a equitação não baseia-se apenas na montaria, mas também na 
conexão afetiva entre o praticante e o animal 
          Na primeira semana realizou-se a montaria à pelo, sem uso de manta ou sela com 
estribo. Cujo, o adulto teve a oportunidade de sentir o pelo, tendo contato direto com a 
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região dorso lombar do cavalo. Em decorrência do participante não possuir controle do 
animal por meio de rédeas, o mesmo foi conduzido pelos bolsistas com auxílio de guias. 
Durante as sessões foram realizadas uma sequência de exercícios, os quais consistiram 
em: acompanhar o movimento do cavalo mantendo as mãos na cintura e em seguida 
simular um “avião”, elevar as mãos sobre a cabeça, estender um dos braços e o outro 
apoiar sobre a região lombar do animal, fechar os olhos enquanto o cavalo se movimenta 
e também a passagem dos tambores. No final das atividades os praticantes realizavam 
exercícios de relaxamento sobre o animal, podendo sentir a respiração do mesmo e 
posteriormente eram direcionados por um aluno para desenvolverem o lado afetivo com os 
cavalos, o que chamamos de sessão de carinhos, na qual os mesmos realizavam a 
escovação dos animais, carícias e forneciam alimentos como cenouras e maças como 
forma de agradecimento. Nesta primeira etapa foi possível fazer a adaptação do adulto ao 
animal e do animal ao adulto, o que foi realizado por meio de exercícios somente a passo, 
objetivando um melhor equilíbrio e postura do praticante.  

Em seguida, dando continuidade ao projeto, as sessões eram realizadas com o 
auxílio de selas para montaria do tipo australiana, com o uso de estribo, ainda sem a 
utilização de rédeas, sendo repetidos todos os movimentos de equilíbrio e postura. O que 
proporcionou aos participantes sentir a diferença de montar somente no pelo e com a 
utilização de aparatos como a sela, o que favorece um maior equilíbrio, entretanto, em 
alguns momentos no decorrer da sessão era pedido que o praticante retirasse os pés dos 
estribos para que o equilíbrio fosse mantido sem o auxílio de apoios. Após a adaptação a 
sela os praticantes puderam ter um contato inicial com as rédeas, mesmo assim o animal 
ainda era conduzido pelos alunos, proporcionando ao praticante durante a montaria como 
deve ser a condução do animal por meio das rédeas, desencadeando a familiarização com 
as mesmas. O que possibilitou que na próxima etapa os praticantes pudessem conduzir os 
animais sozinhos, ou seja, condução própria das rédeas sem auxílio dos bolsistas e 
voluntários, realizando exercícios a passo como contornar os tambores, curvas no decorrer 
da pista para estimular o controle do animal com as rédeas. Mesmo apresentado 
dificuldades ao controlar o animal, com a persistência dos praticantes, todos os desafios 
foram vencidos.  

Ao final do projeto, quando os praticantes apresentavam confiança durante a monta, 
utilizou-se um animal para o trote, o qual foi conduzido em linha reta e em um primeiro 
momento foi realizado com auxílio da professora e dos alunos. No segundo momento, os 
participantes o fizeram sozinhos com a realização de exercícios de trote elevado em toda 
a extensão da pista.  

 
Resultados 
 

A equitação básica e inicial ofertada aos praticantes adultos, apresentou-se 
satisfatória em relação ao desenvolvimento e avanços nas etapas estabelecidas, de 
equilíbrio a pelo, equilíbrio na manta, equilíbrio na sela, condução das rédeas a passo e 
finalmente condução das rédeas a trote. Alguns depoimentos finais dos praticantes  foram 
registrados, reforçam os ganhos de autoconfiança psicológicos e físicos, todos adultos 
praticantes comprovaram o desenvolvimento da habilidade de postura corporal como 
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reflexo da autoconfiança e nenhum deles desenvolveu medo ou receio conforme o avanço 
das sessões. 

 
Figura 1 – Sessão prática de Equitação, conduzida pelas bolsistas. 

 

 
Figura 2 – Sessão de Equitação na pista do setor de Equideocultura. 

 
Considerações Finais 
 

Ao finalizar o projeto pode-se perceber uma melhor interação dos adultos com os 
cavalos, além de que foram vencidos os medos de aproximação e monta por parte dos 
praticantes, sendo que observou-se uma melhora na postura ao montar, como também no 
quesito emocional o que pode ser evidenciado por relatos dos próprios participantes do 
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projeto, uma vez que, um deles discorreu “Quando chego aqui para andar a cavalo parece 
que meu dia inteiro de estresse do trabalho vai embora e some”, o que porta-se como algo 
satisfatório, haja vista que, atende a um dos objetivos do projeto que é fazer com que a 
equitação torne-se uma recreação para os participantes para que os mesmos possam sair 
da rotina.   

Pode-se considerar aspectos negativos no projeto, período curto de 
desenvolvimento da equitação, falta de cobertura na pista de equitação em dias chuvosos, 
pois a sessão era cancelada. Como também as dificuldades encontradas na adequação 
dos horários que atendessem as particularidades de cada participante em decorrência do 
dia a dia de trabalho, o que acarretou a desistência de alguns praticantes.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Grupo no Whatsapp: Equitação GEPEQUI com os números dos celulares dos integrantes 
e equipe. Facebook GEPEQUI Unioeste fb.com/gepequi. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR:51488/2017 
 
Referências 
 
MARCELINO,J.F.Q;MELO,Z.M. Equoterapia: suas repercussões nas relações familiares 
da criança com atraso de desenvolvimento por prematuridade. Estudos de Psicologia 
(Campinas),vol.23, n.3, p 279-287,2006. 
 
Monte,E.,Rosas,C. Manual de Equitação da Federação Paulista de Hipismo. Federação 
Paulista de Hipismo,2011. 
 
OLIVEIRA,E.M.,RODRIGUES,L.M.,CEACERO,T.M.,PEREIRA,V.C.,TEODORO,I.F.,OLIV
EIRA,F.A.G.,TEIXEIRA,R.B.Equoterapia: O uso do cavalo em práticas terapêuticas. IV 
Semana de Ciência e Tecnologia IFMG - campus Bambuí, Minas Gerais,p 5,2011 
 
Palermo,M.C.B.A equitação e seus benefícios, Bem Paraná, Disponível em 
<https://www.bemparana.com.br/noticia/a-equitacao-e-seus-beneficios #.XPB0TohKhPa>, 
Acesso em:29/05/2019 
 
SILVA,M. Pensar a Equoterapia Como um Espaço Pedagógico, Monografia(Graduação 
em Pedagogia)-  Universidade do Vale do Taquari  2014,Disponível em 
<http://hdl.handle.net/10737/623>.Acesso em: 29/05/2019. 
 
Rodrigues,J.C.,Grossi,S.F. EQUOTERAPIA: CAVALOS UTILIZADOS NA TERAPIA 
HUMANA, Simpósio Nacional de Tecnologia em Agronegócio,Jales-SP,p5,2016 
  

  



 

 

ESCOLA DE CUIDADORES 

 
Helder Ferreira 405 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Luana Oliveira Priscilla de Jesus 406, Nathalia Dal Moro 407, Brenda da Silva 
Alessi 408, Déborah Lima da Silva4, Larissa Nicolau Lopes4, Viviane Soares dos Santos4. 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, 
incapacidades e necessidades  especiais 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: cuidadores; cuidados especiais; assistência domiciliar. 

 
Resumo 
 
O projeto objetiva capacitar cuidadores, na atenção à saúde das pessoas que necessitam 
de cuidados especiais. O projeto é desenvolvido em duas linhas: 1. São esclarecidos os 
pontos mais comuns do cuidado no domicílio, para familiares de pacientes hospitalizados. 
2. Curso de 80 horas para cidadãos da comunidade. A equipe instruiu familiares e pacientes 
no Hospital Municipal e tivemos 104 alunos matriculados. Destes,100% indicam que o curso 
é excelente e 61% já ingressaram no mercado de trabalho. 
 
Apresentação 
 
O cuidador é uma ocupação que integra a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, 
sendo definida como “alguém que cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições 
especializadas ou responsáveis direto”, zelando pela saúde, bem-estar, higiene pessoal, 
alimentação, educação, lazer, ou seja, é uma pessoa que presta cuidados a alguém que se 
encontra com algumas limitações ou restrições (BRASIL, 2008). 
O ato de cuidar é complexo, podendo gerar muitas dúvidas para o cuidador que é submetido 
a prestar as assistências, sendo assim, há a necessidade de uma capacitação para estar 
preparado e não gerar riscos à saúde e a vida da pessoa. Frente ao envelhecimento 
demográfico, há o aumento da expectativa de vida e o crescimento da violência, alguns 
desafios são propostos as esferas família, sociedade e poder público, no intuito de 
proporcionar melhora na qualidade de vida às pessoas que possuem alguma incapacidade.  
Desta forma, a presença do cuidador nos lares tem-se percebido mais frequente. Evidencia-
se também, que o cuidado no domicílio promove o convívio familiar, diminui o tempo de 
internação hospitalar e, dessa forma, reduz as complicações decorrentes de longas 
internações hospitalares (CERQUEIRA, 2002). 
Respaldados no incentivo proposto pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE de projetos que envolvam a instituição, os acadêmicos e a comunidade, 
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elaborou-se o projeto de extensão “Escola de cuidadores” por meio de discentes e Docente 
do curso Enfermagem (Bacharelado e Licenciatura), no campus de Foz do Iguaçu. 
O projeto visa orientar e aperfeiçoar a formação de cuidadores na atenção à saúde de 
pessoas de qualquer idade, acamadas com diversas comorbidades, ou até mesmo em 
tratamento paliativo. Sendo ele benéfico para ambas as partes, pois proporciona aos alunos 
da escola a oportunidade de aperfeiçoamento no cuidado e ensejo na atuação profissional, 
e aos acadêmicos, configura uma aproximação à prática docente, o crescimento intelectual, 
o desenvolvimento do comportamento e postura ética, além permitir o enriquecimento da 
vida acadêmica (HAAG et al., 2008). 
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto está sendo desenvolvido em duas linhas: 
 
1. A equipe do projeto aborda os familiares de pessoas acamadas ou com limitações físicas 
hospitalizados no Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-PR. São 
realizadas orientações sobre o cuidado à pessoas acamadas ou com limitações físicas 
previamente a hospitalização ou que necessitarão de cuidados especiais a partir da 
hospitalização, como vítimas de acidentes automobilístico, acidente vascular cerebral ou 
outras comorbidades que fazem com que este indivíduo necessite de cuidados especiais. 
Para esta dinâmica acontecer dentro do hospital, contamos com a direção e as 
coordenações de Enfermagem das unidades hospitalares para informar a coordenação do 
projeto, sobre a necessidade de orientações aos familiares. Logo, a busca e identificação 
de pacientes que necessitam de cuidados especiais no domicílio, são realizadas pelas 
equipes de profissionais da saúde do hospital, que comunicam a coordenação do projeto. 
Em seguida o coordenador aciona a equipe do projeto para planejamento e agendamento 
das orientações a família. As reuniões para orientações são realizadas somente com os 
familiares interessados no aperfeiçoamento do cuidar destes indivíduos no âmbito 
domiciliar. 
As orientações são realizadas no próprio hospital, em uma sala cedida para este propósito. 
De modo simples e ilustrativo, por meio de roda de conversa e material de apoio que é uma 
apostila produzida pela equipe, são esclarecidos os pontos mais comuns do cuidado no 
domicílio. 
 
2. A equipe do projeto ministra um curso teórico e prático de 80 horas para cidadãos da 
comunidade interessados em se capacitar para exercer a profissão de cuidador. O curso é 
ministrado na Unioeste/campus de Foz do Iguaçu. Para a sua realização, os procedimentos 
adotados foram divididos entre preparação (Seleção dos temas abordados no curso, 
organização do cronograma e divulgação), elaboração dos materiais e execução:  
 

2.1 - Preparação: 
Os temas a serem abordados no curso foram escolhidos através de reuniões entre os 
discentes voluntários e o professor orientador (coordenador). As referências básicas foram 
obtidas de documentos oficiais do Ministério da Saúde. 
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Foram elencados 24 temas que foram julgados pertinentes para a elaboração, tanto da 
ementa do curso, quanto da apostila que seria oferecida para os alunos. Os conteúdos 
foram distribuídos entre os discentes de enfermagem, sendo cada um responsável por 
produzir um capítulo da apostila. Nesse período também foi organizado o cronograma do 
curso. 
A divulgação do curso foi feita por meio de rádio, na Rede Comunicadora Iguaçu, 1320 AM 
e redes sociais, como facebook da Unioeste campus de Foz do Iguaçu. O curso alcançou 
mais de 30.000 visualizações. As inscrições foram realizadas pelo e-mail (também 
divulgado), escoladecuidadores@gmail.com, solicitando dessa maneira, o envio do nome 
completo e CPF dos inscritos. 
 
2.2 – Elaboração dos materiais: 
Para auxiliar as aulas foi confeccionado uma apostila pelos discentes de enfermagem que 
fazem parte do projeto de extensão, no material há uma descrição e explicação dos 
conteúdos ministrados em aula. Os temas foram selecionados e pensados para abranger 
o conhecimento necessário e essencial para o dia de trabalho de um cuidador. Portanto, as 
primeiras páginas da apostila caracterizam o profissional cuidador, na qual, se encontra 
amparado pela legislação. No início foi abordado conteúdos menos complexos, como 
lavagem das mãos, que possui a sua importância na diminuição dos riscos de infecção e 
no decorrer da apostila, os assuntos vão se aprofundando, abordando cuidados com 
lesões, feridas, sondas e cateteres, também sobre a saúde mental, saúde do idoso, além 
de cuidados com recém-nascido e adultos. A apostila foi entregue para todos os alunos do 
curso, no intuito de ser um material de apoio durante as aulas e também um material que 
possa estar sempre em mãos para tirar dúvidas e solucionar problemas.  
 
2.3 - Execução: 
Semanalmente o curso é ministrado em um período de duas horas para duas turmas de 52 
alunos. As aulas teóricas são ministradas por acadêmicos do curso de enfermagem em 
sala de aula, com recursos de multimídia, quadro negro, apostilas e outros materiais de 
apoio. Além das aulas teóricas, o curso também oferece aulas práticas nos laboratórios de 
enfermagem da universidade. 
As primeiras turmas do projeto da Escola de Cuidadores tiveram um curso com duração de 
aproximadamente dois meses, tendo início no dia 4 de abril e fim no dia 30 de maio de 
2019. 
 
Resultados 
 
O projeto de extensão está em andamento a alguns meses, sendo, realizadas reuniões 
semanais com os membros que o compõem para desenvolver os materiais didáticos como 
apostilas, aulas, capacitação da equipe para abordar os familiares e desenvolvimento do 
curso de cuidadores para cidadãos da comunidade. 
No Quadro 1 é indicado o número de famílias convidadas a receber as orientações. Até o 
momento, 07 (100%) famílias foram abordadas para disponibilidade das orientações. 
Destas, 04 (57,1%) famílias aceitaram as orientações, receberam a apostila e ainda 
mantém contato com a equipe para mais esclarecimentos. Outras 03 (42,9%) famílias não 
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aceitaram as orientações. As justificativas para não aceitarem foram por acreditarem que o 
parente hospitalizado não necessitaria de cuidados domiciliares, pela capacidade de 
contratação de cuidadores e a não aceitação sem justificativas. 
  
Quadro 1 - Número de famílias convidadas a receber orientação quanto aos cuidados com 
o indivíduo acamados ou que necessite de cuidados especiais 
 

 Orientadas Não orientadas Total 

Número de 
famílias 

4       3 7 

 
Quanto ao curso para capacitação de cuidadores para cidadãos da comunidade, até o 
momento foram oferecidas duas turmas. O curso teve o total de 562 inscritos, destes foram 
selecionados 104 alunos que foram divididos em duas turmas. 
As aulas teóricas e práticas ocorreram semanalmente com duração de 2 horas aulas a cada 
encontro. Os conteúdos foram ministrados por acadêmicos do curso de graduação em 
Enfermagem do campus de Foz do Iguaçu. Os temas das aulas abordaram inúmeros 
pontos pertinente ao tema, como legislações, estatutos, higiene, saúde mental, 
administração de medicação, lesões, conforto, mobilidade, exercícios respiratórios, 
demências, cuidados com úlceras, feridas e cateteres, entre outros. 
No Quadro 2, encontra-se o resultado da avaliação da satisfação dos alunos da primeira 
turma da escola de cuidadores. Todos os alunos indicaram que acharam o curso excelente, 
com a carga horária total e diária, conteúdo e didática excelentes. Quanto ao retorno 
profissional, 61% dos alunos ingressaram no mercado de trabalho antes de finalizar o curso. 
Os demais estão em vias de contratação. 
  
Quadro 2 - Avaliação da satisfação dos alunos da primeira turma da escola de cuidadores 
 

Itens Avaliados Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

Carga horária total 100%         

Carga horária diária 100%         

Conteúdos 100%         

Didática 100%         
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Aulas práticas 100%         

Recomendam o curso 100%         

Retorno profissional* 61% 39%       

 
Imprevistos ocorreram no decorrer do curso, alguns acadêmicos voluntários para dar as 
regências não puderam comparecer nos dias propostos no cronograma, devido a 
compromissos curriculares, por esse motivo foram necessários ajustes no cronograma de 
aulas, porém, foi possível a realização de todas as aulas que estavam no cronograma. 
A figura 1 é o cartaz produzido pela equipe para a divulgação do primeiro curso da escola 
de cuidadores de Foz do Iguaçu. 
 

 
 

Figura 1 - Cartaz de divulgação do primeiro curso da Escola de Cuidadores 
 
Considerações Finais 
 
Por fim, pode-se analisar como pontos positivos o alcance e preparo de 104 alunos e as 4 
famílias abordadas, além da “escola” ser considerada excelente em todos os critérios 
propostos (carga horária, conteúdos, didática nas aulas). Os pontos negativos que 
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abrangem a recusa de três famílias e a necessidade de reorganizar o cronograma de aulas 
por conta das atividades curriculares dos alunos, não interferiu na realização e efetividade 
da Escola de Cuidadores. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: escoladecuidadoresunioeste@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 54661/2018 
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ESTRATÉGIA DE ENSINO DE LIBRAS: CURSO BÁSICO DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS PARA FUNCIONÁRIO PÚBLICOS DE FOZ DO IGUAÇU 

Dilma Pereira dos santos 
Participantes: Henrique pereira dos santos, Viviane Lopes Ponte da silva 
Área Temática:  Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Ensino, libras, funcionários públicos 

Resumo 
 
O projeto de extensão voltado ao ensino de Libras partiu da necessidade de capacitar 
funcionários públicos para atender indivíduos surdos, além de cumprir com a lei Federal 
10436 / 2002 que reconhece Libras como uma língua usada pela comunidade surda e que 
a mesma deve ser difundida na sociedade. O projeto de extensão foi desenvolvido pela 
Universidade Federal de Integração da América Latina, com apoio do PROEX,- Pró- 
Reitoria de Extensão. a metodologia aplicada teve como foco a  aprendizagem da língua 
em uso social tomando por base os estudos de Bakhtin (1992), as avaliações tomaram por 
base as teorias de Lukese (2011) e Hoffman (2005), na qual a avaliação em o  objetivo 
formativo, permitindo o desenvolvimento do aluno de forma integral e prevalecendo a 
avaliação qualitativa que postula sobre a interação como fator do desenvolvimento da 
linguagem. A proposta é um ofertar o curso básico em Libras aos servidores de Foz do 
Iguaçu em parceria com o Sindicato dos Servidores Municipais, com duração de três 
meses, tendo início dia 25 de abril e termino 13 de julho com 3 horas de aulas uma vez por 
semana. A universidade se propõem organização e a certificação e o Sindicato o local para 
a realização do curso, que terá um total de 40 horas. A divulgação será realizada por todos 
os envolvidos no projeto.  
 

 
Apresentação 
 
           A proposta deste artigo é discutir sobre a importância dos cursos de extensões 

oferecido pela universidade e apresentar um relato de experiência sobre o Curso Básico de 

Libras ofertado pela Universidade Federal de Integração da América Latina à funcionários 

públicos de Foz do Iguaçu e refletir sobre a relevância do curso de extensão como um 

instrumento mediador e os anseios da comunidade, portanto, o curso de extensão é uma 

ação pedagógica de caráter teórico e prático, podendo ser ofertado presencial ou a 

distância, planejado para atender demandas da sociedade, visando o desenvolvimento, a 

atualização e o aperfeiçoamento de conhecimentos científicos e tecnológicos com critérios 
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de avaliação definidos e oferta não regular. O que em nosso caso optou-se por um 

planejamento e organização de um curso presencial.  

           Sendo assim, se estabelece o papel da Universidade nesta ação em conjunto com 

a sociedade na qual a instituição está estabelecida, neste sentido, refletir sobre as 

demandas dessa comunidade, a forma de se organizar um curso de extensão, as ações 

pedagógicas inseridas nessas ações e o respaldo legal para que o curso seja concretizado, 

bem como a avaliação e o retorno em benefícios que trará essa ação, torna-se fundamental, 

pois é através da reflexão que se pode compreender, aprofundar e melhorar as ações 

universitária no universo de pesquisa e no processo de formação. 

           O artigo apresenta a conceituação do termo extensão, bases legais para sua 

execução, experiência do curso Básico em Libras, objetivos, metas da extensão e benéficos 

dessa ação. Espera-se com isso estimular e fomentar mais projetos, que venham de 

anseios as necessidades e expectativas da comunidade. 

 

BASES LEGAIS 

 

           Os cursos de extensão têm respaldo legal para executar os cursos de extensão, isto 

está garantido na   Lei 9394/1996 em seu expõe: 

 

 “ Art. 43 - A educação superior tem por finalidade: VII - promover a extensão, aberta 
à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição. Art. 44 - A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 
programas: IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino seu artigo  

 

            Além disso, a  Constituição Federal no capitulo III seção I estabelece: 

“ Art. 207 - As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa 

e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. Art. 213. Os recursos públicos serão destinados 

às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, definidas em lei, que: I - … II - … §1º… §2º As atividades universitárias 
de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público. 
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           Através do respaldo legal é possível alavancar várias ações de extensão, algumas 

com custos e outras sem custos. No curso aqui apresentado não houve custos, uma vez 

que os participantes eram voluntários. O Brasil vem proporcionando meios para que a 

Universidade seja parceria das comunidades fomentando pesquisas de problemas em 

torno da comunidade e possibilitando soluções das demandas locais, com isso, apropria-

se do conhecimento cientifico e das ações universitárias como um instrumento fundamental 

no desenvolvimento social e científico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Linguagem Social de Bakhtin 

  

De acordo com Bakhtin (1992), a linguagem é dialógica, portanto, o processo de 

construção de um texto não ocorre de forma isolada, uma vez que há uma interação, um 

diálogo entre os indivíduos. O sujeito necessita ter conhecimentos prévios ou básicos sobre 

um determinado assunto para que possa dialogar com o outro. 

Para que a interpretação da comunicação seja bem-sucedida, é necessário que o 

sujeito tenha instrumentos, elementos que lhe ofereçam o suporte necessário. Caso o 

sujeito não tenha nenhum conhecimento anterior sobre o assunto, impossível a produção 

da fala ou da escrita ficará comprometida não terá como buscar informações em seu 

processo mental. Neste sentido, instrumentar indivíduos ouvintes na aprendizagem de 

Libras é torna possível a comunicação, o diálogo de forma funcional e intencional, 

estimulando a interação e o aprendizado. 

Conforme Bakhtin (1992, p. 90): “a funcionalidade, objetividade e subjetividade da 

língua são determinadas pelas interações e não pelo sistema linguístico”, pois é por meio 

da interação que se expressa e se manifesta a realidade do indivíduo falante. Assim, o 

diálogo é um enunciado que se processa nas relações sociais, logo, a linguagem é um 

fenômeno social de meios verbais ou não verbais, que tem como objetivo fazer-se 

compreendido e compreender o outro. 
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Na linguagem, segundo Bakhtin (1992), não há uma norma estabelecida, pois cada 

indivíduo pertence a um grupo social que desenvolve uma fala específica a um determinado 

grupo, o que ele chama de “variações linguísticas”, porém, dentro do diálogo sempre com 

uma intencionalidade de compreender e fazer-se compreendido. 

 
Procedimentos Adotados 
 
           Como expõe Edward Anthony e refinado por Brown (1994: 51):  

Método é “um plano geral de apresentação sistemática da língua baseado em uma 

abordagem” e técnica, que inclui: tarefa, procedimento, atividade, exercício. Brown, (1994) 

48).  “ as atividades específicas manifestadas na sala de aula que são consistentes com o 

método e, portanto, também em harmonia com a abordagem”  

            Assim há diferentes abordagem no processo de ensino de uma língua explica-se 

daí, porque métodos distintos podem pertencer a uma mesma abordagem.   O conceito de 

língua (gem) o conceito de ensinar o conceito de aprender e assim, através da análise 

destes conceitos, encontraremos traços distintivos que nos fazem compreender quando 

uma abordagem é mais gramatical (forma) ou mais comunicativa (uso).  

            Os indivíduos são partícipes na construção discursiva, e de maneira sempre 

negociada buscam a compreensão mútua que vai além da simples decodificação 

linguística. Aspectos psicológicos, sociais e culturais moldam também a comunicação 

verbal da língua de que fazem uso, e neste sentido, tais aspectos comporiam o contexto de 

significados na interação, sendo assim, a metodologia aplicada trabalhou com a 

aprendizagem de Libras em uso social, tomando por base as teorias de Bakhtin (1992) que 

postula sobre a linguagem como construção histórico social. 

         O projeto partiu da necessidade de capacitar funcionários públicos para atender 

indivíduos surdos, além de cumprir com a lei Federal 10436 / 2002 que reconhece Libras 

como uma língua usada pela comunidade surda e que a mesma deve ser difundida na 

sociedade. O projeto de extensão foi desenvolvido pela Universidade Federal de Integração 

da América Latina, com a proposta de um curso Básico em Libras aos servidores públicos 

de Foz do Iguaçu em parceria com o Sindicato dos Servidores Público Municipais, com 

duração de três meses, com 3 horas de aulas uma vez por semana. 
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           A divulgação foi realizada por todos os envolvidos no projeto coordenador, 

acadêmicos e a equipe técnica dos cursos de extensão dando apoio a realização do curso, 

utilizando a plataforma SIGAA, para a realização das matrículas dos alunos, divulgação no 

site da Universidade, no site do Sindicato dos funcionários Públicos, no Jornal do Sindicato. 

Através da Secretaria de Educação Municipal e Secretária de Educação Estadual.  

           No primeiro momento abriu matriculas no dia 25 de abril e termino previsto 13 de 

julho com 3 horas de aulas aos sábados, porém a concretização inicial do curso ocorreu 

em junho e finalizou-se em setembro. A universidade se propôs a certificação e organização 

e o Sindicato, o local para a realização do curso, com o total de 40 horas.    As aulas foram 

divididas em módulos temáticos. 

Primeiro Modulo: Tema família 

Conteúdos: alfabeto, datilologia, configuração de mãos, história da educação de surdos no 

mundo, números, membros da família. Verbos, pronomes pessoais, substantivos e 

adjetivos. Prática de conversação, apresentação em Libras. 

Segundo Modulo: Tema cidade 

Conteúdos: História da educação dos surdos no Brasil, substantivos, tempos verbais, 

adjetivos, advérbios. Prática de conversação em Libras, em dupla e apresentações. 

Terceiro Modulo: Profissões 

Conteúdos: Bases legais para o ensino de Libras, Lei 10436, substantivos, adjetivos, 

pronomes, possessivos, pessoais, verbos e classificadores. Filme O Milagre de Ane 

Sullevan e Meu nome é Jonas. O objetivo do filme foi de conscientizar sobrea importância 

da língua de Sinais na vida do indivíduo surdo e da sociedade. 

           Os conteúdos foram divididos em aulas, cada tema foi trabalhado em quatro 

sábados. Todas as atividades estavam imersas no teórico prático, a fim de instrumentalizar 

os funcionários no seu setor de trabalho. 

           No último modulo foi realizado um levantamento dos profissionais e suas funções na 

rede municipal e estadual. Os profissionais que participaram foram: professores, guardas 

municipais, enfermeiros, enfermeiras, policiais, cozinheira, serventes, vigias, secretárias. 

Através desse levantamento, o foco foi abordar a aprendizagem de Libras no contexto de 

cada profissão e com isso obtivemos um bom resultado, uma vez que havia muitas dúvidas 
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de como proceder ao atender um indivíduo surdo. Para área de saúde foram trabalhadas 

práticas de conversações específicas da saúde, para área de segurança foram trabalhados 

práticas de conversações específicas à área de segurança, e assim foi feito com cada área 

profissional, tudo isso resultou em uma grande interação entre os alunos. 

           Na efetivação da aprendizagem foram utilizados os seguintes instrumentos: 

multimídia, imail, grupo no zap, escrita, prática em sala de aula com diferentes temas, 

apostilas. 

           As avaliações tomaram por base as teorias de Lukese (2011) e Hoffman (2005), na 

qual a avaliação tem o objetivo formativo, permitindo o desenvolvimento do aluno de forma 

integral e prevalecendo a avaliação qualitativa, assim vários instrumentos de avaliação 

foram considerados, como:  Prova escrita, Prática de conversação e tradução, resenhas de 

filmes sobre o tema e trabalhos em grupos. Além disso, era necessário a frequência do 

aluno em 70% das aulas. 

           Considerações Finais 

 
            O curso de extensão Básico em Libras ofertado pela Unila-Universidade federal de 

Integração da América latina, teve pontos positivos e negativos, um dos pontos positivos 

foi o fato de ter proporcionado o conhecimento e interação, pois os alunos tiveram a 

oportunidade de conhecer melhor os projetos de extensão da Unila e os objetivos da 

Universidade em contribuir de forma significativa, ampliando o capital cultural da 

comunidade.  

           Outro ponto positivo do curso de extensão é que possibilitou a experiência da 

docência, proporcionando ao discente dar aulas, organizar e planejar as aulas. Os cursos 

de extensão são uma boa forma de se enriquecer o currículo.  O contato com a comunidade 

é direto. Ou seja, o aluno assume a mesma responsabilidade que qualquer outro trabalho. 

Assim, o discente aprende atuando fora dos muros da universidade e isso é fundamental 

na formação do profissional. 

           Na caminhada desde o projeto até o desenvolvimento, houve alguns entraves, 

dificuldade da coordenação em acessar o sistema, por inexperiência, muitos alunos que 

fizeram a matrícula por diferentes razões desistiram. Os alunos que permaneceram foram 
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proativos e todos gostaram do curso. No final do projeto foi aplicado um questionário de 

avaliação sobre o curso de extensão. Os alunos pediram continuidade do curso. 

           A conclusão é que de fato os cursos de extensão é uma ação positiva e deve ser 

sempre ofertado, as instituições devem considerar em seus planejamentos os cursos de 

extensão. 
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Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: Comunicação Oral 
 

Palavras-chave: Texto literário; formação crítica e integral; elementos constitutivos. 
 
Resumo 
 
Tal projeto pretende instrumentalizar acadêmicos, professores e membros a comunidade 
externa para analisar e interpretar textos literários a fim de alcançar uma compreensão mais 
aperfeiçoada da arte literária em seus distintos gêneros, não apenas pela compreensão de 
seus elementos constitutivos, mas também por meio de uma abordagem crítica que,  
partindo destes elementos, leve o leitor ao entendimento do discurso em suas mais variadas 
formas, bem como buscará atingir a formação crítica e integral do estudante por meio de 
ações de prática e incentivo da leitura do texto literário em sua integralidade. 
 
 
Apresentação 
 

O estudo do texto literário, em seus variados gêneros, é contribuição essencial para 
a formação do leitor crítico. O curso de Letras, voltado para a formação de professores 
críticos e conscientes da importância da leitura para a formação integral do cidadão, pode 
contribuir de modo relevante no processo de formação do leitor quando houver incentivo de 
compartilhar com a comunidade os resultados dos processos de Ensino e Pesquisa, 
desenvolvidos ao longo do curso de Letras, por meio de cursos e outras modalidades 
extensionistas voltadas à parcela mais diretamente envolvida com o processo de formação 
de leitores, ou seja, professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio. Deste modo, as 
atividade do “Literatório: a literatura em prática nas escolas” pretendem levar aos 
professores e estudantes  da rede pública e privada de Cascavel atividades de incentivo à 
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leitura, prática de interpretação e análise de textos literários, bem como apoio à formação 
continuada dos professores destes contextos, a fim de torná-los, do mesmo modo como os 
acadêmicos do curso de Letras que atuarão como monitores das atividades planejadas, 
multiplicadores dos processos de incentivo à prática de leitura da literatura nas escolas e 
de formação de leitores críticos e conscientes do poder desta atividade como removedora 
de barreiras sociais, contribuindo para a promoção da igualdade social. Espera-se, pois, 
com o desenvolvimento de uma série de ações extensionistas, contribuir para o processo 
de formação de leitores críticos e de profissionais da área da educação capazes de 
compreender o processo de leitura e de fazer deste uma prática constante em suas 
atividades educacionais. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O objetivo principal do presente projeto é o de ampliar a capacidade de análise 
literária, a compreensão leitora e o entendimento do discurso presente em textos narrativos 
romanescos de extração histórica por meio do estudo e aplicação prática das teorias 
literárias contemporâneas de análise da narrativa, a fim de contribuir para a formação de 
leitores e pesquisadores mais críticos e conscientes da complexidade do processo de 
elaboração do texto narrativo e seus constituintes, instrumentalizando o leitor, deste modo, 
para que seja capaz de apreciar, valorizar, compreender e criticar, de forma consistente e 
pertinente, o texto literário; levando isso em conta o projeto: “Estudos das teorias 
contemporâneas de análise literária - Segunda Fase” caracteriza-se como um projeto de 
extensão que agrega as experiências vivenciadas nas aulas de literatura com os resultados 
de projetos de iniciação científica realizados pelos acadêmicos do curso de letras, 
envolvidos com o Grupo de pesquisa. 

A execução de tal propósito requer procedimentos metodológicos variados, uma vez 
que se propõem ações diversas, incluindo uma série de cursos e oficinas que se alternam 
ao longo do ano letivo. Elencamos, abaixo, as principais atividades planejadas e que, 
conforme são apresentadas estão vinculadas a este projeto: 
 
1-Estudo dos elementos da narrativa: o espaço ficcional dissecado (curso de 45 hs); 
2- Fundamentos da literatura Comparada: (curso de 45 horas); 
3-O romance histórico contemporâneo: teoria e análise (curso em dois módulos de 45 hs 
cada um- Módulo I: O romance histórico: surgimento e evolução – Módulo II: Leituras do 
romance histórico  contemporâneo: o poder desconstrucionista da ficção); 
4-O tempo na narrativa: teoria e prática de análise (oficinas – 20 horas); 
5-A configuração da personagem literária: o espelho e as máscaras (ciclo de oficinas: 20 
horas); 
6-O narrador: visão e voz na narrativa (ciclo de oficinas: 20 horas); 
7- O texto dramático: evolução do gênero e suas características contemporâneas; 
8- A lírica: vias de aproximação ao texto e suas significações. 
 

A execução destas ações extensionistas obedece a um cronograma segundo a 
demanda sentida nas aulas de literatura, ministradas pelos integrantes do grupo de 
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pesquisa que integram o quadro de professores do Colegiado de Letras e o avanço nos 
resultados dos projetos de iniciação científica. 
 
 
Resultados 
 

O projeto objetiva contribuir para a formação de leitores críticos e profissionais mais 
capacitados, instrumentalizados para proceder à abordagens ao texto literário de posse de 
uma bagagem teórica consistente e pertinente e, especialmente, promover a integração 
entre Ensino/Pesquisa e Extensão, que são os principais eixos de atuação da universidade 
pública. Deste modo, consegue-se contribuir, não só na formação acadêmica dos 
participantes, mas, em um contexto maior, na efetivação do direito à vivência da cidadania 
plena, pela formação crítica, pelo acesso à educação especializada e pelo convívio entre 
comunidade e universidade.  . 
 
 
Considerações Finais 
 

Levando-se em consideração o fato de que a leitura é caracterizada como uma 
atividade constante e indispensável ao longo da formação acadêmica dos profissionais da 
área de letras e se faz presente tanto nas práticas docentes como no cotidiano dos 
discentes, busca-se a instrumentalização do leitor para proceder a abordagem ao texto 
literário, aumentando sua compreensão da arte literária, que se vale de uma série de 
estratégias para constituir o discurso que emana do texto. Conhecer e compreender o efeito 
do emprego das mais variadas estratégias que podem constituir uma narração, um poema 
ou um texto dramático faz-se fundamental para o desempenho eficaz do leitor. Para tanto 
é indispensável que a abordagem do texto seja feita com base em pressupostos teóricos 
que sejam capazes de orientar a ação do leitor na busca da compreensão da mensagem 
em toda a sua dimensão. A teoria literária tem, ao longo das últimas décadas, dado passos 
inovadores em suas formas de conceber a análise de textos narrativos, líricos e dramáticos 
que passam a ser vistos como formas literárias complexas, imbuídas de uma série de 
elementos que, em seu intrincado relacionamento, constituem uma rede de relações com 
outros textos que os procederam (intertextualidade), num constante diálogo entre diferentes 
discursos (dialogia), muitas vezes alcançado pelo emprego de estratégias específicas que 
denotam a sofisticada elaboração de tais discursos. 

A formação do profissional de educação que em suas atividades venha a incluir a 
prática da análise textual – como é o caso dos professores e acadêmicos do curso de Letras 
- deve, necessariamente, criar um espaço de discussão que se volte para a formação de 
leitores críticos, capazes de compreender este processo de elaboração do texto literária, 
sua aprendizagem e seu ensino, para, daí, aperfeiçoar as técnicas de compreensão leitora. 
Por meio deste projeto, que tem como meta principal tal questão, esperamos contribuir de 
forma essencial, não só na formação de leitores, mas no aperfeiçoamento dos propósitos 
do Ensino visados no curso de letras, bem como na formação de Pesquisadores mais 
qualificados que venham, de fato, a gerar conhecimento, pelo emprego das teorias 
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estudadas e de uma formação continuada aos professores da rede pública e privada de 
nossa região. 

Buscamos, pois, aperfeiçoar a capacidade de análise do texto literária, como prática 
prazerosa, por meio do emprego de teorias que alicerçam tal prática. Faz-se, assim, 
necessário –  para que os resultados do desempenhos dos acadêmicos ao longo do curso 
de Letras, da atuação profissional e da plena vivência da cidadania dos membros da 
comunidade se efetue com êxito –  oportunizar um espaço dentro da universidade no qual 
tais atividades de leitura crítica possam ser discutidas, estudadas e aplicadas 
continuamente sob a orientação de um profissional capacitado para tal. Tais ações 
resultarão na ampliação das visões de mundo e de arte literária,. Tais ações contribuirão 
também para alicerçar os interesses dos participantes em, futuramente, especializar-se 
nesta área de estudos, além de promover, de imediato, um desempenho lingüístico mais 
apurado entre os acadêmicos do curso de letras e os alunos do CELEM, incentivo à 
produção de conhecimento aos participantes do projeto de pesquisa Confluências da ficção, 
história e memória na literatura e uma aproximação mais intensa entre a comunidade 
externa e a universidade. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Colegiado do Curso de Letras (Cascavel) – Fone: (45) 3220-3000 / Ramal: 3162 
Coordenador do Programa PELCA – email: chicofleck@yahoo.com.br 

  



 

 

EXCEL/VBA APLICADO À ENGENHARIA QUÍMICA 

 
Marcos Flávio Pinto Moreira412 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Alunos da disciplina de Operações Unitárias A do curso de Engenharia 
Química dos anos de 2017 e 2018 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Educação Profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: programação; operações unitárias; projetos industriais 
 
Resumo 
 
Um dos “softwares” mais utilizados na indústria, futuro local de trabalho dos engenheiros 
químicos, é o Excel/VBA. O objetivo principal deste projeto foi ensinar aos alunos do curso 
de Engenharia Química da Unioeste a utilização do software Excel/VBA em aplicações 
industriais. Os alunos participantes mostraram grande satisfação com os conhecimentos 
adquiridos, obtendo inclusive oportunidades de estágio e emprego justamente pelo 
conhecimento adquirido neste projeto. 
 
Apresentação 
 
O software EXCEL/VBA é um dos softwares mais utilizados na indústria química por parte 
dos engenheiros químicos (Gómez, 2012; Stulp et al., 2013; Moreira, 2017) para 
acompanhamento da produção devido à facilidade de trabalho com números e equações.  
Infelizmente, os alunos de engenharia química costumam utilizar poucos recursos deste 
software, geralmente encarando-o como uma simples calculadora.  
Com o intuito de agregar um conhecimento mais aprofundado desta ferramenta voltada às 
aplicações industriais é que surgiu este projeto.  
Os alunos participantes do projeto puderam ver de forma mais dinâmica e criativa as 
operações unitárias da Engenharia Química. Muitos alunos sentiram tamanha confiança no 
curso que o apresentaram em seus currículos como um diferencial em sua formação. 
Diversos são os relatos de sucesso na obtenção de estágios e emprego devido ao 
conhecimento adquirido em Excel/VBA neste projeto.  
Os doze anos de atividade do coordenador deste projeto na disciplina de Operações 
Unitárias resultou na confecção de um livro intitulado “Operações Unitárias da Engenharia 
Química utilizando o Excel/VBA”, o qual foi lançado no dia 27 de abril de 2017 em Toledo-
PR e na criação de um canal no YouTube, “Canal Professor Marcos Moreira”, e que conta, 
entre outros, com aulas utilizando o software Excel/VBA. 
Ainda no ano de 2019, como resultado da inserção do software livre Scilab no curso 
ministrado à turma de 2018, ocorrerá o lançamento do novo livro do Prof. Marcos Moreira 
intitulado “O Software Livre Scilab aplicado à Engenharia Química: para graduação e pós-
graduação” pela editora E-Papers.  

 
412 Pós-Doutor, Engenharia Química, CECE, campus de Toledo. E-mail: marcosfpmoreira@gmail.com 
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Procedimentos Adotados 
 
O projeto contou com a participação de 32 integrantes, as turmas de operações unitárias 
dos anos de 2017 e 2018. Basicamente foram dez encontros durante os segundos 
semestres letivos, momento no qual as turmas já haviam tomado contato com boa parte 
das operações unitárias apresentada em sala de aula. As Figuras 1 e 2 apresentam as 
turmas de operações unitárias de 2017 e 2018 durante a participação no projeto. 

 

 
Figura 1 – Foto da turma de 2017. 

 

 
Figura 2 – Foto da turma de 2018. 

 

Para a turma de 2017 os encontros foram semanais com duração de 3 horas. Já para a 
turma de 2018 os encontros foram diários, manhã e tarde, na semana de 17 a 20 de 
Dezembro de 2018. As aulas ocorriam parte no quadro e parte no computador. Utilizou-se 
um computador para cada aluno e o software Excel/VBA. Para a turma de 2018 também 
foram apresentados o software EMSO e o software livre Scilab (www.scilab.org) na tentativa 
de incorporar um software de programação livre em alternativa ao software MatLab, o qual 
necessita de licença. 
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As aulas eram dinâmicas, sendo que a apresentação de uma determinada ferramenta do 
Excel/VBA ocorria simultaneamente com a resolução de um determinado problema 
proposto. O material utilizado em cada encontro era disponibilizado no Moodle com boa 
antecedência, o que facilitava o andamento da atividade em sala de aula.  
Ao início do curso foi solicitado aos participantes o preenchimento de uma ficha de 
informações a fim de saber sobre os conhecimentos que tinham sobre a ferramenta e o que 
esperavam sobre o curso. Ao final do curso foi apresentado uma nova ficha a fim de avaliar 
o curso, o professor e o aprendizado obtido. 
 

Resultados 
 
Infelizmente o melhor resultado nesta ação não pode ser quantificado, que é a satisfação e 
a alegria dos alunos em aprender uma nova ferramenta a qual abre um mundo de 
possibilidades aos alunos. Vários são os relatos de alunos que conseguiram estágio, e até 
mesmo oferta de emprego por causa deste aprendizado. O emprego da ferramenta ainda 
foi constatado em outras disciplinas e trabalhos extraclasse, e até mesmo no 
desenvolvimento dos trabalhos de pós-graduação de mestrandos e doutorandos. 
Mas com o questionário foi possível verificar que cerca de 90% dos alunos gostaram do 
curso e sentiram-se confiantes em apresentar em seus currículos este novo conhecimento 
adquirido. 
 
Além disso tudo, estes doze anos de atividade do coordenador deste projeto na disciplina 
de operações unitárias resultaram na confecção do livro “Operações Unitárias da 
Engenharia Química utilizando o Excel/VBA”, o qual foi lançado no dia 27 de abril de 2017 
na Associação Comercial e Industrial de Toledo-PR e que encontra-se à venda pelo “site” 
www.e-papers.com.br. O livro contém 201 páginas e têm estado por diversas semanas 
entre os mais vendidos da editora, o que mostra a lacuna existente neste tipo de abordagem 
no ensino das engenharias. Sua capa está apresentada na Figura 3. 
 

 
 

Figura 3 – Capa e contracapa do livro Operações Unitárias da Engenharia Química utilizando o Excel/VBA. 
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A matéria sobre o lançamento pode ser acessada no seguinte link: 
 
https://www.gazetatoledo.com.br/NOTICIA/31172/PROFESSOR_DA_UNIOESTE__LANC
A_LIVRO_EM_TOLEDO#.XOvpxIhKg2w 
 
Outra novidade foi o lançamento do Canal Professor Marcos Moreira no YouTube, no dia 
10 de Janeiro de 2018. A matéria sobre o lançamento do canal pode ser acessada no 
seguinte link: 
 

https://oparana.com.br/noticia/doutor-da-unioeste-lanca-canal-no-youtubeb/ 
 
O canal é voltado para docentes e discentes, trazendo diversas experiências didáticas 
desenvolvidas pelo Prof. Marcos Moreira em suas aulas, diversos conteúdos de Engenharia 
Química, informações para os alunos de Ensino Médio que desejam seguir a carreira, 
depoimentos de profissionais atuando na área, a utilização do software Excel/VBA na 
resolução de exercícios, entre outros. A Figura 4 apresenta uma cópia da tela durante a 
apresentação de um dos vídeos do canal. 
 

 
 

Figura 4 – Cópia de tela do Canal Professor Marcos Moreira.  

 
O retorno da divulgação do material através do YouTube tem sido muito gratificante, o que 
pode ser constatado pelo número de visualizações que, em determinado vídeo, chegou a 
impressionantes 5.756 visualizações quando estamos tratando de vídeos altamente 
técnicos e dirigidos a um público muito específico e pequeno. Além disso, os comentários 
deixados indicam a qualidade do material. No vídeo voltado à divulgação do curso de 
Engenharia Química aos alunos do Ensino Médio, com 3.630 visualizações, foi recebido, 
entre outros, o seguinte comentário:  
“Muito bom. Pretendo iniciar o curso de Engenharia Química este ano e estava procurando 
algumas informações sobre. Este vídeo foi disparado o melhor a respeito do curso.” 
 

https://www.gazetatoledo.com.br/NOTICIA/31172/PROFESSOR_DA_UNIOESTE__LANCA_LIVRO_EM_TOLEDO#.XOvpxIhKg2w
https://www.gazetatoledo.com.br/NOTICIA/31172/PROFESSOR_DA_UNIOESTE__LANCA_LIVRO_EM_TOLEDO#.XOvpxIhKg2w
https://oparana.com.br/noticia/doutor-da-unioeste-lanca-canal-no-youtubeb/
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No próximo dia 10 (10/06/2019) o canal completará 01 ano e 05 meses de existência 
contando atualmente com 547 inscritos e 43 vídeos. 
 
Durante o curso de Excel/VBA para a turma de 2018 foi apresentado também o software 
Scilab (www.scilab.org). O trabalho com o software livre Scilab foi uma tentativa de 
incorporar um software de programação livre em alternativa ao famoso e pago software 
MatLab. Esta inserção culminou mais tarde com o novo livro do Prof. Marcos Moreira, “O 
Software Livre Scilab aplicado à Engenharia Química: para graduação e pós-graduação” 
pela editora E-Papers, o qual tem previsão de lançamento para o mês de Setembro de 
2019.  
A seguir está apresentado um código em Scilab para a realização de Regressão Linear 
para fins de ilustração. 
clc 
clear 
global x_exp y_exp  
//%DADOS DE ENTRADA 
x_exp=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];  
x_exp=x_exp'; 
y_exp=[3.0 4.9 7.3 9.0 10.5 13.2 14.5 16.7 18.8 21.0];  
y_exp=y_exp'; 
//========  EQUAÇÃO DA RETA   ================ 
function y_teorico=y_cal(x, par) 
    y_teorico=par(1)*x+par(2); // y=A.x+B 
endfunction 
// FUNÇÃO DE OTIMIZAÇÃO  
function e=myfun(par, x_exp, y_exp) 
global x_exp y_exp 
e=y_cal(x_exp,par)-y_exp 
endfunction 
// Definindo os valores iniciais de busca para os parâmetros 
par_inicial=[10;10];  
// Chamando a rotina que vai encontrar os coeficientes angular e linear 
 [fopt,par_opt, gopt] = leastsq(list(myfun,x_exp, y_exp),par_inicial)  
//==> Imprimindo os valores 
printf('Valor da função de otimização = %6.4e\n',fopt); 
printf('A = %6.4e\n',par_opt(1)); 
printf('B = %6.4e\n',par_opt(2)); 
//==> Calculando e Imprimindo R^2 
correlacao=correl(y_cal(x_exp,par_opt),y_exp); 
printf('R^2 = %6.4e\n',correlacao^2); 
//==> Graficando y_experimental e y_calculado em função de x 
plot(x_exp,y_cal(x_exp,par_opt),'b-',x_exp,y_exp,'r+') 
legend(["calculado", "experimental"]); 
Considerações Finais 
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Este projeto de extensão completará 10 anos no próximo ano e já atendeu cerca de 300 
alunos do curso de Engenharia Química da Unioeste. O conhecimento a fundo das 
ferramentas dos softwares Excel e Visual Basic levou os alunos a diversas conquistas, 
dentre elas, estágios e empregos. O projeto amadureceu e tornou-se um livro, “Operações 
Unitárias da Engenharia Química utilizando o Excel/VBA”, que agora está disponível para 
toda a comunidade de Engenharia do país. Houve a incorporação de um software livre 
(Scilab) no projeto e que resultou em um novo livro, “O Software Livre Scilab aplicado à 
Engenharia Química: para graduação e pós-graduação”, o qual será lançado em breve. E 
finalmente, houve a criação de um canal no YouTube, “Canal Professor Marcos Moreira”, o 
que possibilitou que dezenas de milhares de pessoas fossem atingidas pelo conteúdo deste 
projeto ao derrubar as fronteiras físicas existentes até então. 
 
Forma de contato com a ação 
 
Correio eletrônico: marcosfpmoreira@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
51510/2017 
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EXPERIÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA APLICAÇÃO DE UM 

INSTRUMENTO NORTEADOR NO CUIDADO À SAÚDE 

 
Karine Ribeiro Alves¹, Nagila Gabriela Dalferth Paludo², Marcia Regina Silvério Santana 

Barbosa Mendes³ 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho profissional; relações enfermeiro-paciente; 
Instrumentos para a Gestão da Atividade Científica. 

 
Resumo 
 
Segundo COREN (2010), a passagem de plantão é uma pratica realizada pela equipe de 
enfermagem com a finalidade de transmitir informação sobre os acontecimentos que 
envolvem o paciente durante um período de trabalho. Objetivo: Relatar atividade 
desenvolvida – elaboração de ferramenta própria da enfermagem - para melhoria da 
passagem de plantão de Enfermagem, bem como, no cuidado realizado as pacientes. 
Metodologia: Duas acadêmicas que se encontram em Estágio Curricular na ala do Centro 
obstétrico em um Hospital Escola do Oeste do Paraná onde comporta 14 leitos hospitalares, 
juntamente com a Enfermeira do setor e a Docente Supervisora, elencaram a passagem de 
plantão como um problema potencialmente acessível de ser resolvido. Desta maneira, foi 
desenvolvida uma escala para viabilizar a passagem de plantão da enfermagem, 
entendendo que o cuidado é um processo contínuo, que não deve sofrer interrupção, pelo 
fato de que impactaria sobremaneira na assistência das pacientes internadas nesse setor. 
Resultados: A escala contém o número dos leitos, nome da paciente, motivo da internação, 
conduta profissional, dispositivos, exames e edemas no pré-parto; recém-nascido e 
cuidados pós parto, abrangendo mamas, lóquios, edema e espaço para observações. 
Conclusão: O quantitativo e significativo de admissões, sem leitos hospitalares, faz com 
que inúmeras mulheres permaneçam em macas e corredores. Ademais, o trabalho dos 
profissionais é dificultado e/ou até mesmo leviano devido a superlotação, ou seja, 
influenciando negativamente no processo de cuidado para com as pacientes e com a saúde 
dos trabalhadores. O relato de experiência revela que, o instrumento elaborado exerceu 
valiosa função ao aperfeiçoar e organizar a passagem de plantão. Destaca-se aqui a 
autonomia da equipe respaldada pela elaboração de tal instrumento e sua aplicabilidade 
frente ao problema levantado. 
 
_______________________ 
1 Acadêmica, Enfermagem, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. E-mail: 

karine.rialves@hotmail.com 
² Acadêmica, Enfermagem, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. E-mail: 

ndgabriela@gmail.com 
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³ Enfermeira, Doutora em Ciências da Saúde, professora na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Cascavel. E-mail: maremendes@uol.com.br . 
Apresentação 
 

O curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - Unioeste, além de Bacharelado possui Licenciatura no currículo, que possibilita 
além da assistência, docência na área. Ademais, oportuniza os estágios curriculares no 
último ano do curso, onde o aluno juntamente com o Enfermeiro do setor, são responsáveis 
pela ala quanto a gerência e assistência. A Aula Prática Supervisionada (APS) visa que o 
acadêmico desenvolva o pensamento administrativo nos serviços de enfermagem 
hospitalar; reconheça a dinâmica do processo de trabalho do serviço de enfermagem das 
unidades de internação hospitalar, refletindo sobre possíveis intervenções; exercite a 
prática gerencial nas suas diversas possibilidades no âmbito da enfermagem hospitalar; 
observação, reflexão e desenvolvimento das competências gerenciais dos Enfermeiros; 
aplicação de instrumentos, ferramentas e técnicas de gestão, correlacionando ao uso 
racional atrelado às competências gerenciais do enfermeiro e a busca pela qualidade da 
assistência de enfermagem; além do desenvolvimento de um Planejamento Estratégico 
Situacional (PES) em consonância com a realidade atual vivenciada.  

Segundo Sanches; Christovam; Silvino, (2006), a enfermagem como ciência do 
cuidar, necessita da colaboração dos membros da equipe incluindo os gerentes, os quais 
são responsáveis às providências para manutenção do serviço, visando o alcance dos 
objetivos propostos. Quando se fala em gerenciamento de enfermagem nos serviços 
hospitalares, é da competência do enfermeiro a administração do serviço com base em 
instrumentos norteadores, que permitam a comunicação, liderança, tomada de decisão e 
educação permanente, além do mais, podem ser associadas a previsão, aquisição, 
transporte, recebimento, armazenamento, conservação e distribuição de tarefas.  

Segundo o COREN (2010), a passagem de plantão é uma pratica realizada pela 
equipe de enfermagem com a finalidade de transmitir informação sobre os acontecimentos 
que envolvem o paciente durante um período de trabalho, bem como assuntos de interesse 
institucional. Deste modo, influencia diretamente na assistência prestada ao paciente. Em 
razão da importância, existem inúmeras ferramentas que facilitam o processo de trabalho 
de Enfermagem como por ex. as escalas de Fugullin, Braden, Morse, Rass, Glasgow, entre 
outras.  Objetivo: Relatar atividade desenvolvida – elaboração de ferramenta própria da 
enfermagem - para melhoria da passagem de plantão de Enfermagem, bem como, no 
cuidado realizado as pacientes. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Trata-se de um Hospital Escola da região Oeste do Paraná, o qual é referência na 
região. Ocorreu em uma unidade de Obstetrícia, a qual é “porta aberta” ou seja, pronto 
socorro. Admite-se um número significativo de mulheres gestante ou em trabalho de parto 
diariamente, tendo alta rotatividade de pacientes, pois, as mesmas permanecem em média 
4h e são encaminhadas a ala da Maternidade no Hospital (quando há vagas disponíveis). 
Possui capacidade operacional para 14 leitos. Consta com 3 salas cirúrgicas (área crítica) 
e uma sala para recebimento e cuidados com os recém-nascidos imediatamente ao 
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nascimento. O setor compõe de 5 Enfermeiras e 3 equipes de Técnicas de Enfermagem, 
as quais realizam rodizio.  

Duas acadêmicas que se encontram em Estágio Curricular na ala do Centro 
obstétrico, juntamente com a Enfermeira do setor e a Docente Supervisora, elencaram a 
passagem de plantão como um problema potencialmente acessível de ser resolvido. Desta 
maneira, foi desenvolvida uma escala para viabilizar a passagem de plantão da 
enfermagem, entendendo que o cuidado é um processo contínuo, que não deve sofrer 
interrupção, pelo fato de que impactaria sobremaneira na assistência das pacientes 
internadas nesse setor. 
 
Resultados 
 
A escala contém o número dos leitos, nome da paciente, motivo da internação, conduta 
profissional, dispositivos, exames e edemas no pré-parto; recém-nascido e cuidados pós 
parto, abrangendo mamas, lóquios, edema e espaço para observações. A escala vem 
sendo utilizada a oito semanas (54 dias), nas quais foi possível perceber que ocorreram 
neste período 174 mulheres em trabalhos de parto; 96 partos normais/naturais; 15 partos 
“normais” do tipo instrumentais; 80 cesarianas; totalizando 268 mulheres pós-parto. O uso 
de dispositivos do tipo cateteres venosos é de 100% e quanto a sondagens é de 50% 
somente nas cesarianas. Ás mamas, aproximadamente 20% necessita de auxílio e de 
maior orientação sendo necessário encaminhamento ao banco de leite do próprio hospital, 
sendo em sua maioria, primigesta. Aos lóquios, em sua maioria são rubros e moderados no 
início do período puerperal e logo após já diminuem consideravelmente. A taxa de 
ocupação no período foi de 718 mulheres internadas, sendo que a média diária foi de 13 
com o mínimo de 4 e o máximo de 28. A taxa de recém-nascidos foi de 181, com média de 
3 nascimentos diários.  
 
Considerações Finais 
 
Nota-se que a taxa de puérperas com a taxa de PN e de cesarianas é incongruente, sendo 
resultado de possíveis erros de registro, uma vez que são várias equipes de profissionais 
atuantes. A taxa de superlotação dá-se possivelmente ao hospital ser referência a vários 
municípios menores, incluindo gestação de alto risco, no entanto, o quantitativo e 
significativo de admissões, sem leitos hospitalares, faz com que inúmeras mulheres 
permaneçam em macas e corredores. Ademais, o trabalho dos profissionais é dificultado 
e/ou até mesmo leviano devido a superlotação, ou seja, influenciando negativamente no 
processo de cuidado para com as pacientes e com a saúde dos trabalhadores. O relato de 
experiência revela que, o instrumento elaborado exerceu valiosa função ao aperfeiçoar e 
organizar a passagem de plantão com o levantamento correto do fluxo das pacientes e o 
trabalho da equipe de enfermagem. Destaca-se aqui a autonomia da equipe respaldada 
pela elaboração de tal instrumento e sua aplicabilidade frente ao problema levantado. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Karine Ribeiro Alves (45) 99915-9003 - Marcia 
Regina Silvério Santana Barbosa Mendes (45) 99953-4426 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53013/2017 
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APÊNDICE 1 

LEITO  NOME  

DIAGNÓSTICO  
  

PRÉ PARTO  

RN  
(ala/ 
UCI/ 
UTI)  

PÓS PARTO  OBSERVAÇÕES  

TRATAMENTO  
HAG/DMG/PRÉ 

ECLÂMPSIA  
PROCEDIMENTO  

DISPOSITIVOS 
(AVP/SONDAS)  

EXAMES  EDEMA   MAMAS  LÓQUIOS  EDEMA  

1 A                        
1 B                        
1C                        
1D                        
2A                        
2B                        
2C                        
2D                        
3A                        
3B                        
3C                        
4A                        
4B                        
4C            
            
            
            
            
            

Planilha para passagem de plantão Enfermagem - CO. Estágio curricular 2019: Karine Ribeiro Alves 5° ano – UNIOESTE  
Enf. Supervisora: Marizete  
Prof. Supervisora: Márcia Mendes  

 
 

  



 

 

FEIRAS AGROECOLÓGICAS E DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (FAES) 

 
Hayrton Francis Ximenes de Andrade413 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Amanda Ester Gonzalez414, Isabela Gaya Lemos Corrado Ximenes de 
Andrade415, Ney Rafael Vieira416, Talissa Fernanda Bussacro Serafin5, Pedro Henrique 

Lemos Corrado Ximenes de Andrade6;  
 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questão agrária 

Modalidade: Comunicação Oral. 
Palavras-chave: feira1; agroecologia2; economia solidária3. 

 
 
Resumo 
 
O projeto Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária (FAES) é um trabalho de extensão 
universitário que reúne e integram diversos atores da agroecologia e da economia solidária 
como consumidores, produtores ou prestadores de serviços que promovem ações de 
associação, colaboração e cooperação entre os seus integrantes, bem como estratégias 
articuladas que visam o envolvimento entre todos estes, apresentando como finalidade expor 
a comunidade acadêmica uma outra forma de fazer extensão, ou seja, unindo o ensino, a 
pesquisa e atividades construídas coletivamente com as comunidades e demanda 
estabelecida, sendo uma ponte para sociedade e universidade, promovendo ações de geração 
de renda, troca de experiências e saúde com alimentos ecológicos. O planejamento é com o 
apoio da Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE - Foz do Iguaçu), Governo Municipal, 
associações e produtores agroecológicos da região de abrangência. A mobilização é realizada 
com visitas técnicas nas propriedades dos agricultores familiares e nas três feiras assistidas 
como feira dentro do campus da UNIOESTE e da Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA), como também, a feira localizada na praça do Gramadão Vila A, são 
realizadas orientações e auxílios com organização e divulgação das mesmas, juntamente, 
produção de material cientifico.         
 
 

Apresentação  
 

 
413 Mestre, curso de Direito, centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus Foz do Iguaçu. E-mail: 

andrade.hayrton@gmail.com.  
414 Graduada, Psicologia, Centro Universitário União das Cataratas, Foz do Iguaçu. E-mail: 

amandaester.g@gmail.com. 
415 Graduanda, curso Nutrição, UDC , campus Vila A. E-mail: gayalemos@gmail.com. 
416 Graduando, curso Pedagogia, UNISA, campus Foz do Iguaçu. E-mail: neyrafaelv@gmail.com 

5 Graduanda, curso Arquitetura, UDC, campus Centro. E-mail: talissaserafim@gmail.com. 
6 Graduando, curso Engenharia Elétrica, centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Foz do Iguaçu. E-

mail: exemplo@exemplo.com. 
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O presente projeto de extensão apresenta de forma direta e indireta um total de quinze dos 
dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) existentes na Agenda 2030, os 
quais foram definidos pela agenda mundial durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, que garante as quatro dimensões como 
a econômica, social, ambiental e institucional (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 
Os quatro objetivos diretamente são a erradicação da pobreza (ODS1), fome zero e agricultura 
sustentável (ODS2), trabalho decente e crescimento econômico (ODS8) e o consumo e 
produção responsável (ODS12).  Os demais aparentes indiretamente estão relacionados a 
questões especificas com a saúde e bem-estar, formas de educação e ensino de qualidade, 
equidade de gênero, redução da desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, produção 
com consumo responsável, entre outras. Assim, propõe o trabalho com agroecologia, pois esta 
é essencial para a contribuição com a saúde, à ciência e aos movimentos sociais ao contrapor 
com o modelo agroquímico, além disso, pelas diversas práticas agroecossistemicas e aos 
conhecimentos e as vivências compartilhadas pelas relações socioculturais repassadas por 
várias gerações (CURADO e TAVARES, 2017). Por isso, um dos locais que possibilita espaço 
para a promoção desses aspectos são as feiras agroecológicas visto que é a venda e troca 
direta dessas produções para a população. Portanto, é feito o auxilio na organização e 
divulgação das feiras agroecológicas do município focando no fortalecimento ao público alvo 
atingido, encoraja o vínculo entre sociedade e universidade, estimula para o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa e extensão no campo acadêmico incentivando a consciência social, 
ambiental e econômica, juntamente, oportunizar e facilitar o acesso a diversidade e atividades 
culturais junto do alimento ecológico. Por conseguinte, segue-se os princípios da economia 
solidária, onde aparece como uma proposta de organização da produção e autogestão, 
conforme práticas coletivas em busca de novas estratégias de inclusão social e 
desenvolvimento territorial (SILVA, 2018). Consequentemente, as feiras contribuem 
substancialmente para acabar com a pobreza, visto que a extensão da pobreza não está 
fundada somente na dimensão econômica da sustentabilidade, mas também na social, 
ambiental e institucional. Logo, proporciona a sustentabilidade por meio do trabalho e da 
geração de renda, além disso, o reconhecimento laboral e pelo uso de recursos naturais na 
produção agroecológica, garantindo o empoderamento social e político dos sujeitos pelo 
conhecimento e cooperação. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
O Projeto FAES acompanha vinte famílias de feirantes agricultores familiares e artesãos, com 
suas propriedades localizados na zona rural das seguintes localidades como Arroio Dourado, 
Lote Grande, Alto da Boa Vista, Agrovila, Jardim Porto Dourado, Assentamento Conselheiro 
Antonio Tavares, Agricultores Familiares de São Miguel do Iguaçu, Missal e Ramilândia, os 
mesmos que participam das duas feiras agroecológicas universitárias e da feira agroecológica 
de agricultores familiares na praça do Gramadão da Vila A. As atividades desenvolvidas até o 
momento incluem reuniões de articulação com as Instituições parceiras (Centro de Apoio e 
Promoção a Agricultura e Rede Ecovida), reuniões da equipe gestora (Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, Fundação Cultural, FAES), visitas técnicas às propriedades dos 
agricultores familiares assistidos e aos grupamentos de artesãos, acompanhamento das três 
feiras semanalmente, reuniões da equipe FAES para execução do projeto (coordenador e 
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bolsistas) e para formação de seus membros, reunião com os feirantes agricultores familiares 
e artesão assistidos pelo FAES, participação em conselhos, comissões, eventos, cursos, 
congressos, palestras, elaboração de relatórios, resumos, apresentações, material científico e 
de material de divulgação, auxilio técnico na elaboração de Regulamentos e Estatutos e 
orientação e regularização dos feirantes. 
 

 
Resultados 
 
Conforme articulação com as partes responsáveis pelas feiras agroecológicas como as 
Universidades, Governo Municipal e o CAPA, entre outras, os feirantes foram orientados para 
cadastramento e entrega de documentação junto com a realização do curso promovido pela 
Vigilância Sanitária. Foi elaborado o regulamento para a feira na praça Gramadão Vila A com 
informativos sobre os tipos de produtos, ações caso a falta de comparecimento na feira, 
estabelecer reuniões periódicas e também a criação de um projeto arquitetônico para melhorias 
na utilização do espaço ocupado pela barracas dos mesmos, facilitando mobilidade e acesso 
a segurança e outras funcionalidades como banheiros. Também, o planejamento na confecção 
de logotipos e materiais para as feiras. 
 
 
Considerações Finais 
 
O Projeto de Extensão de Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária (FAES), do programa 
Universidade Sem Fronteiras (USF) vem fomentando a consciência e a sensibilidade ecológica 
e ambiental em prol de um mundo sustentável. Dessa forma, suas ações e atividades vêm 
despertando nos beneficiários diretos (agricultores familiares feirantes, docentes, discentes, 
servidores, consumidores) momentos de incentivos ecológicos e de saúde e bem estar. Os 
feirantes e artesãos assistidos pelos membros do FAES e das entidades parceiras (Prefeitura 
Municipal de Foz do Iguaçu – SMAAb e Fundação Cultural, Centro de Apoio e Promoção a 
Agroecologia, Rede Ecovida, Itaipu Binacional) por meio da organização, tem buscado o 
empoderamento do grupo e abertura de espaços sociais para comercialização e escoamento 
de seus produtos agroecológicos pelo preço justo, favorecendo os mesmos e bem como todo 
consumidor. Assim, tem beneficiado o resgate de conhecimentos tradicionais por meio da troca 
de saberes, de serviços e produtos, de sementes e mudas e a formação agroecológica e 
solidária dos envolvidos e contribuído para a organização e divulgação destes locais. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
As formas de contato com ação são feitos por meio de e-mail: faes.projeto@gmail.com, site: 
http://resaunioeste.com/ ou por contato telefônico: (45) 99936-0428. 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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FILOSOFIA PARA A TERCEIRA IDADE NO PROJETO UNIVERSIDADE ABERTA À 

TERCEIRA IDADE – UNATI 

 
Vanessa Furtado Fontana417 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: André Luiz Vicente418, Guilherme Baggio Costa419, 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: filosofia; ensino; terceira idade. 

 
Resumo 
 
O projeto de extensão Filosofia para Unati visa promover aulas de filosofia para os alunos da 
terceira idade que compõe o programa Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI, em 
Francisco Beltrão. As atividades se realizam por meio de aulas expositivas, reflexivas e 
integrativas entre professores (alunos da graduação da Unioeste) e alunos (terceira idade). 
Busca-se o crescimento profissional dos acadêmicos, e o desenvolvimento e expansão 
intelectual dos alunos do Programa UNATI. 
    
Apresentação 
 

O Projeto Filosofia para UNATI surgiu da inciativa da professora de filosofia lotada no 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas do campus de Francisco Beltrão, juntamente com alguns 
dos seus orientandos. A iniciativa de buscar refletir, discutir e ensinar filosofia para a terceira 
idade foi uma proposta bastante desafiadora, uma vez que são poucas as iniciativas voltadas 
a isto, o que dificultou inclusive na hora de encontrar outras experiências que pudessem 
orientar na empreitada.  

O Projeto Filosofia para UNATI, cuja equipe é formada por dois acadêmicos do Curso 
de Direito do campus de Francisco Beltrão e uma coordenadora docente que orienta e auxilia 
na execução das atividades, desenvolve atividades de extensão junto ao Programa 
Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI, por meio da atuação no Curso de Ciências do 
Envelhecimento Humano, Projeto de extensão ligado ao Centro de Ciências da Saúde do 
campus de Francisco Beltrão, no qual ministra a disciplina de Filosofia, que passou a integrar 
o Curso.  

O Curso de Ciências do Envelhecimento Humano é um Curso de extensão por meio do 
qual são desenvolvidas as atividades do Programa UNATI no campus de Francisco Beltrão. 

 
417 Doutora em Filosofia e Docente do curso de Direito, CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: 
fontanessa@yahoo.com.br  
418 Acadêmico do Curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão; 
Extensionista; Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Humanos – Unioeste/FB. E-mail: 
andre.luiz.vicente@hotmail.com  
419Acadêmico do Curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão; 
Extensionista; Membro do Grupo de Estudos Corpo, Gênero e Diversidade – Unioeste/FB. E-mail: 

guilhermebaggiocosta@hotmail.com          
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Consiste em um Curso com duração de quatro anos, cujo regulamento se assemelha aos 
Cursos de graduação da Unioeste, uma vez que tem sua grade dividida em disciplinas, 
trimestres e anos, além de serem realizadas atividades avaliativas, cobrado frequência etc. As 
disciplinas são ministradas por docentes, servidores, acadêmicos e egressos da Unioeste e 
outras instituições. Todos os alunos do Curso devem ter mais de 50 anos. (ALMEIDA et al, 
2016, p.1381) 

A disciplina de Filosofia é uma disciplina compartilhada, cujo conteúdo foi dividido e 
ministrado pelos membros do Projeto Filosofia para UNATI. Cada membro do Projeto ficou 
responsável por um número de aulas a serem ministradas, entre 06 e 08 aulas, organizando 
suas aulas conforme os diversos períodos da história da filosofia, expondo e discutindo acerca 
do pensamento de determinados filósofos. A orientadora e coordenadora do Projeto é docente 
de Filosofia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do campus de Francisco Beltrão e os 
acadêmicos foram seus orientandos de iniciação científica que continuam atualizando suas 
pesquisas e ministraram as aulas de acordo com o período da filosofia e pensadores que 
estudaram nas suas atividades de pesquisa, buscando constantemente a construção de uma 
crítica que realmente condiga com a sociedade atual nos seus diversos grupos sociais. 

 
Portanto, levar a filosofia a um grupo de pessoas da terceira idade é levar a oportunidade 

de repensar a vida, a sociedade e as relações que estabelecemos com nós mesmos e 
com o mundo que nos cerca. De acordo com Sátiro (2007, p. 415) “dialogando as 

pessoas podem construir a rede de significados daquilo que pensam, falam, sentem e 
percebem”. (GIOTTO; REFOSCO; MICHELON, 2014, p. 01) 

 

Nos primeiros meses do Projeto os membros se dedicaram ao estudo, atualização e 
preparação do material que seria usado nas aulas, bem como na organização das atividades. 
Com o início das atividades do Curso em 2019, os membros começaram a executar as 
atividades, ministrando a disciplina para o quarto ano já no primeiro trimestre. Como as 
disciplinas são trimestralizadas, ou seja, a cada trimestre mudam as disciplinas e professores, 
em cada trimestre o Projeto ofertará a disciplina em um ano diferente. As atividades com o 
terceiro ano do Curso se iniciaram na última semana de maio.  
 
Procedimentos Adotados 
 

Nos primeiros meses do Projeto foram divididos os temas e realizadas leituras e 
atualizações acerca do conteúdo e das didáticas que seriam adotadas. Em seguida foram 
organizadas as atividades e conteúdos que seriam repassados. Cada membro ficou 
responsável por um conjunto de 06 ou 08 aulas, cada qual compreenderia um período da 
história da filosofia. As aulas começaram em fevereiro e seguiram até maio de 2019 com a 
turma do 4º ano, no final de maio, com o início do segundo trimestre e as trocas de disciplina, 
começou-se a trabalhar com o 3º ano. Na execução das aulas foram usados meios didáticos, 
de multimídia e atividades interativas, buscando promover discussões e trocas de ideias para 
facilitar a compreensão e o acesso aos temas propostos pelos membros. O resultado foi e está 
sendo extremamente satisfatório para o Projeto e para os alunos. 
 
Resultados 
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As atividades do Projeto tiveram início com a preparação e organização do material 
pedagógico utilizado nas aulas, para que fosse um material condizente e acessível ao público 
alvo – a terceira idade. Os membros se responsabilizaram por trazer e conectar as ideias dos 
pensadores à realidade prática dos idosos, uma vez que este é o objetivo do Curso de Ciências 
do Envelhecimento Humano. Para a preparação das aulas foram utilizadas obras consagradas 
na tradição filosófica, mas também livros didáticos. Na execução das aulas foram usados meios 
didáticos, multimídia e atividades interativas, buscando promover discussões e trocas de ideias 
para facilitar a compreensão e o acesso aos temas propostos pelos membros. Buscou-se fugir 
daquele modelo de aula meramente expositivo, valorizando a discussão e a busca pela 
compreensão da realidade partindo das experiências de cada um.  

 
Ao pensar filosoficamente, o educador foge da simplicidade, da ingenuidade e das 
explicações mágicas ao interpretar os problemas do cotidiano, buscando aprofundar sua 

análise, não se satisfazendo com as aparências, buscando a causalidade dos fatos de 
forma inquieta e intensa. (RUIZ, 2003, p. 58) 

 

O público das atividades foi o 4º ano do Curso de Ciências do Envelhecimento Humano. 
Escolheu-se esta turma, pois estão no período mais adiantado do Curso e já tiveram mais 
acesso a outros conteúdos que ajudaram na construir a discussão. A turma é comporta por 
mais de 30 alunos, cuja idade varia entre 54 e 87 anos. O período de execução da disciplina 
foi de fevereiro a maio de 2019, respeitando o calendário próprio do Curso, que é dividido em 
trimestres e a cada trimestre trocam as disciplinas. A nova turma, cujas atividades começaram 
no final de maio, está cursando o 3ºano do Curso. 

A professora Vanessa Furtado Fontana (Coordenadora do Projeto) foi quem deu início 
às atividades de docência com os alunos, trabalhando conteúdos distintos, distribuídos em 06 
aulas. Nas aulas iniciais foram abordados temas como a origem da filosofia, tema importante 
para dar contextualização histórica, terminológica e uma definição do que é a filosofia. Os 
alunos se mostraram interessados em saber sobre a origem da filosofia e seu significado e 
uma delas relatou que conheceu a Grécia. 

Tratou-se também acerca de nomes importantes de filósofos gregos antigos, como 
Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, bem como abordada a divisão clássica dos 
filósofos gregos, os pré-socráticos, Sócrates, e os pós-socráticos, tais como os filósofos Platão 
e Aristóteles.  

Depois da introdução das origens da filosofia, introduziu-se o tema da ética em Platão. 
Foi discutido sobre o tema da beleza e a importância da relação entre belo e bem para Platão, 
momento no qual os alunos comentaram e debateram sobre o conceito de beleza dos gregos, 
e como eles cultuam o corpo, os quais ficaram admirados com a correspondência da filosofia 
com a vida prática e cotidiana. Também foi debatido sobre o que era o bem para cada aluno e 
se este é algo específico, como pode ser universal. Para complementar debateu-se o mito da 
caverna, presente na obra “A república”, livro 7, no qual se trata o bem como o sol, que 
representa a causa das ideias e do conhecimento filosófico, fomentando uma discussão sobre 
as ideias de Platão.  

Introduziu-se ainda acerca da ética de Kant. O texto base para tais pensamentos foi: “A 
fundamentação da metafísica dos costumes”. No qual trata do tema principal da ética kantiana, 
a saber, o imperativo categórico. Gerou uma grande discussão sobre o tema, mostrando a 
compreensão do tema e sua relação com a vida cotidiana dos alunos da terceira idade.  
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Como trabalho final desta primeira parte, a turma escreveu um texto sobre algum dos 
filósofos escolhidos, a maioria escolheu falar de Platão. Entre textos relatando a aulas e outros 
com pesquisa biográfica, teve também poesias feitas com as teorias apresentadas em sala. 
Como resultado parcial, as aulas foram de grande aprendizados tanto para a professora 
Vanessa, quanto para os alunos da terceira idade.  

A segunda parte da disciplina ficou sob responsabilidade do acadêmico André Luiz 
Vicente, do 5º ano do Curso de Direito, o qual ficou responsável pela filosofia no período 
medieval. Introdutoriamente, foi discutido acerca da formação da idade média, a influência da 
religião e o surgimento das novas correntes filosóficas na construção do saber. Abordou-se 
novamente acerca dos filósofos gregos, em especial Platão e Aristóteles, essenciais para 
entender as filosofias Patrística e Escolástica,  

Após a introdução, fez-se uma breve explanação acerca da vida de Agostinho de 
Hipona, grande nome da Patrística, no início do período medieval, para então falar acerca da 
sua filosofia, abordando a grande influencia que Platão exerceu sobre o mesmo, uma vez que 
a obra de Platão é o fundamento da de Agostinho. A filosofia de Agostinho é de grande 
importância, uma vez que orientou o pensamento no ocidente por muito tempo. Os alunos 
conseguiram identificar muito do pensamento de Agostinho no seu dia a dia. Muitos já tinham 
ouvido falar de Agostinho enquanto figura religiosa, mas não conheciam a sua filosofia, o que 
ajudou a despertar o interesse. 

Outro filósofo abordado e ganhou lugar de destaque nas discussões foi Tomás de 
Aquino, o grande nome da Escolástica. Sobre Tomás de Aquino foi abordado especialmente 
sua obra “Escritos Políticos”, de modo especial no que tange às formas de poder, às leis e à 
resistência às leis corruptas. Para melhor entender Tomás de Aquino, foi preciso abordar 
Aristóteles, grande inspirador de Tomás. Centrou-se na discussão da busca pelo bem comum 
e como este deve ser buscado por aqueles que estão no poder, orientando suas decisões e a 
formulação das leis, sendo requisito para a sua validade.  

Ao discutir as formas de governo e qual a mais adequada segundo o filósofo, os alunos 
se reportaram à sua influência na religião, especialmente as cristãs, usando exemplos e citando 
experiências e como isto se espelha ainda atualmente na sociedade.  

Foi discutido sobre a influência da filosofia de Tomás de Aquino no campo jurídico, uma 
vez que a sua teoria sobre as leis e o bem comum ainda são muito atuais. Ganhou destaque 
nas discussões o respeito e a proteção ao bem comum e às diferenças, os limites das leis e o 
dever de não observar as leis corruptas. Discutiu-se ainda sobre as formas de governo e a 
corrupção das mesmas alinhando ao cenário político do Brasil e do mundo. 

Nas questões da filosofia contemporânea foram realizadas aulas expositivas acerca dos 
pensamentos de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Angela Davis. De primeiro plano, 
tornou-se fundamental abordar as ideias de Marilena Chauí para compreender o conceito de 
filosofia, a atitude filosófica e o relevante papel social e intelectual dos estudos filosóficos. A 
partir disso, houve uma maior integração e conexão das ideias vistas anteriormente em sala 
com a realidade cotidiana da terceira idade que participa do projeto de extensão UNATI. 

Com essa introdução dos conceitos de Chauí (2006) por meio da sua obra “Convite à 
Filosofia”, desenvolveram-se reflexões sobre o sistema social em que os alunos estão 
inseridos, sobre a forma como pensamos e existimos, além de ressaltar os elementos que 
compõe um filosofar constante, ou seja, a análise, reflexão e crítica. Discutiu-se sobre as ideias 
do filósofo francês Jean-Paul Sartre (1987), refletindo a existência, a dessencialização das 
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práticas humanas, o existencialismo como um humanismo e política existencial de libertação 
dos sujeitos.  

Trabalhou-se também acerca da vida e obra “O segundo sexo” de Simone de Beauvoir 
(2016), pensando a respeito das estruturas patriarcais e do machismo na sociedade que, por 
meio dos mecanismos de opressão, reprime a vida das mulheres. Entre outras ideias vistas, a 
que “não se nasce mulher, torna-se” foi crucial para refletir sobre o papel social das mulheres, 
as imposições culturais de gênero, dentre eles a monogamia e o casamento compulsório, haja 
vista que a vida amorosa de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir se pautaram na liberdade, 
respeito mútuo, desconstrução de valores machistas e autonomia existencial (ROWLEY, 
2006). Assim, as alunas relataram a importância do pensamento feminista existencialista no 
processo de empoderamento, questionamento do machismo e preconceitos de gênero que já 
ocorreram na vida delas. 

Sobre a luta de Angela Davis (2018), buscou-se estudar a obra “Estarão as prisões 
obsoletas”, de forma conjunta sobre a vida da militante negra e política estadunidense, além 
de questionar acerca do sistema prisional e o encarceramento em massa dos corpos negros. 
Refletiu-se sobre as prisões, as marginalizações sociais, as desigualdades socioeconômicas, 
até mesmo as crises políticas e o avanço do conservadorismo na sociedade contemporânea. 
O método de avaliação se deu por meio de uma atividade feita em três grupos, onde cada 
grupo fez um cartaz sobre um dos filósofos, e posteriormente houve apresentação de cada 
cartaz e discussão temática.  Os cartazes foram expostos na universidade, ressaltando a 
intelectualidade e importância dos/as filósofos/as contemporâneos para a sociedade e para a 
terceira idade.  
 
Considerações Finais 
 

Embora proposto recentemente, o Projeto Filosofia para UNATI já obteve bons 
resultados. O primeiro módulo da disciplina já ministrado já foi extremamente positivo em todos 
os aspectos. Os membros do Projeto, os quais já haviam ministrado outras disciplinas no Curso 
de Ciências do Envelhecimento Humano referentes a outras temáticas, se surpreenderam com 
a receptividade que tiveram com o conteúdo, o qual muitas vezes não recebe o merecido 
prestígio. Os alunos se manifestaram favoráveis à permanência do Projeto, querendo que as 
aulas continuassem na mesma turma no trimestre seguinte, o que não foi possível. Os 
membros puderam trocar experiências e enriquecer suas críticas e pesquisas no campo da 
filosofia. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Número da coordenação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas: (46) 3520-4817 
Número da coordenação do Curso de Direito: (46) 3520-4879 
Número da coordenação do Projeto Ciências do Envelhecimento Humano: (46) 3520-4830 
E-mail do coordenador da atividade: fontanessa@yahoo.com.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 53697/2018 

mailto:fontanessa@yahoo.com.br
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 

FRANCISCO BELTRÃO: CUIDADO E EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA EM FOCO  

Caroline Machado Cortelini Conceição420 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Luiz César Teixeira dos Santos421; Mariane Bertonceli422;  

Roseli de Fátima Rech Pilonetto423; Carolina Aparecida Lima Peres de Oliveira424;  
Natalia Nascimento Giongo425; Jaqueline Sockenski Thomé426 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de professores 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: formação de professores; educação infantil; primeira infância. 
 
Resumo 
 
O texto apresenta ações do projeto de extensão “A primeira infância em foco: Práticas 
pedagógicas e institucionais de cuidado e educação da criança” de formação continuada de 
professoras e diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil de Francisco Beltrão 
desenvolvidas em 2018. A formação tem como eixos temáticos formação de professores e 
identidade profissional, indissociabilidade cuidado e educação, infância e a criança produtora 
de cultura e o brincar como direito da criança. 
 
Apresentação 
 
Este projeto estabelece uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
Francisco Beltrão/PR – SMEC – com a finalidade de contribuir com a formação continuada das 
professoras e diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs. A formação 
continuada, é direito inerente à profissão docente, com garantias legais e basilar para 
construção da autonomia docente e consolidação da identidade profissional (PACHANE, 
2006). O objetivo central do projeto é contribuir com o desenvolvimento profissional 
proporcionando um processo de reflexão sobre as práticas pedagógicas e institucionais de 
cuidado e educação da criança pequena. 
Salientamos a importância do estreitamento da relação universidade e escola com vistas a 
promover “a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” 
(FORPROEX, 2012, p. 28) através da extensão universitária. 

 
420 Doutora em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 
Francisco Beltrão. E-mail: cmcortelini@yahoo.com.br   
421 Doutor em Educação e licenciado em Educação Física, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 

Francisco Beltrão. E-mail: luizcts@gmail.com  
422 Mestre em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 

Francisco Beltrão. E-mail: marianebertonceli@gmail.com  
423 Doutora em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 
Francisco Beltrão. E-mail: roselipilonetto@hotmail.com  
424 Graduada em Pedagogia, CCH, Francisco Beltrão. E-mail: nina.ap.lima@gmail.com  
425 Graduada em Psicologia, FADEP, Pato Branco/PR. E-mail: nataliagiongo@hotmail.com  
426 Graduanda em Pedagogia, CCH, Francisco Beltrão/PR. E-mail: jaquesockenski@gmail.com  
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Esta ação de extensão integra o conjunto de atividades do projeto Universidade da Criança427. 
Nesse sentido, o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ, 
que integra o projeto Universidade da Criança, atua em colaboração neste projeto de extensão, 
orientando os participantes do projeto sobre os direitos e deveres das crianças. 
O projeto de extensão está articulado ao projeto de pesquisa do Grupo de Pesquisa Educação, 
Crianças e Infâncias - GPECI, denominado Primeira Infância em Foco: Concepções e práticas 
de educação e cuidado nos Centros Municipais de Educação Infantil de Francisco Beltrão que 
discute concepções e práticas de cuidado, educação, infância/criança e docência na Educação 
Infantil de Francisco Beltrão. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto tem como base a pesquisa/formação a fim de estabelecer um processo formativo 
junto aos sujeitos através da reflexão sobre a prática pedagógica, realizando a articulação entre 
teoria e prática (GOMES, 2009). A pesquisa/formação possibilita a constituição de 
comunidades de aprendizagem na escola, envolvendo o grupo de professoras em um processo 
analítico pautado pela observação, escuta, registro e reflexão acerca das ações e interações 
das crianças no espaço educacional (OSTETTO, 2009). 
O processo formativo teve em vista oportunizar a reflexão/problematização/discussão dos 
eixos temáticos, incluindo leitura de bibliografias, atividades de reflexão/ação/reflexão 
envolvendo a prática pedagógica, produção de memoriais de formação e avaliação e 
encaminhamentos ao final de cada encontro. Nesse sentido, o Memorial de Formação propicia 
um processo de formação e autoformação envolvendo a reflexão sobre a constituição 
profissional e as práticas pedagógicas (SOUZA, 2003). 
 
Resultados 
 
A formação continuada realizada ao longo de 2018, conforme calendário letivo das instituições 
de educação infantil, distribuiu-se em quatro encontros de formação com as professoras, 
encontros bimestrais com as diretoras e reuniões mensais de planejamento e avaliação das 
atividades da equipe da Unioeste e equipe pedagógica da educação infantil da SMEC.  
Concomitantemente à formação, o trabalho de pesquisa subsidiou a reflexão durante o 
processo formativo. A formação profissional é um elemento de constituição da identidade 
docente. Nesse sentido, é pertinente destacar que o quadro profissional da rede municipal de 
educação infantil, em 2018, era composto por 50% de professoras efetivas, 33% de estagiárias 
e 17% de profissionais contratadas através de processo seletivo simplificado – PSS. Conforme 
apresentam os dados sistematizados no gráfico abaixo (Gráfico 1), elaborado a partir do 
questionário respondido pelas professoras, do total de 242 respondentes, 88% tem graduação 
em pedagogia e 12% são graduadas em outras áreas, sendo que estas possuem formação 

 
427 Projeto elaborado pela Deputada Federal Leandre Dal Ponte, no ano de 2017, baseia-se na Lei nº 13.257/2016 

Marco Legal da Primeira Infância que coloca a primeira infância com absoluta prioridade para o estabelecimento 
de políticas, planos, programas e serviços que atendam às especificidades dessa faixa etária visando garantir seu 
desenvolvimento integral. O projeto tem base intersetorial contando com a participação de Clubes de Serviço, 

Universidades, Ministério Público, Juízes de Direito, Secretarias Municipal de Educação e Saúde, Organizações 
não Governamentais, Núcleo Regional da Educação, Profissionais Liberais, Legislativo Municipal e Empresários 

que desenvolvem ações na constituição da “cultura do cuidado” para a primeira infância. 
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para a docência de nível médio. Esse dado é relevante considerando que os saberes 
específicos da constituição profissional na educação infantil também são construídos no 
espaço acadêmico e a graduação em pedagogia tem a função de preparar para a docência 
com crianças pequenas. 
 

 
Gráfico 1 – Formação superior das professoras dos Cmeis 

 
Outro elemento em debate foram as condições de infraestrutura das instituições. O Gráfico 2, 
elaborado a partir de questionário respondido pelas diretoras, expõe que a maior necessidade 
das instituições diz respeito a recursos, brinquedos e condições para o brincar. 

 

 
Gráfico 2 – Recursos lúdico-pedagógicos dos Cmeis 

 
Uma das temáticas abordadas foi “Infância e a criança produtora de cultura”, em que discutiu-
se: Quem são as crianças que estão nos CMEIs? Quais as características das crianças da sua 
turma? De que modo vivem suas infâncias? Que elementos são constitutivos das culturas da 
infância? O que caracteriza as produções culturais das crianças (do seu grupo)? Quais as 
implicações das culturas infantis para as práticas pedagógicas? Quais as implicações das 
culturas infantis para as práticas pedagógicas? 
A reflexão teve como base os paradigmas da sociologia da infância (PROUT; JAMES, apud 
SARMENTO, 2008) que assinalam que a infância é construção social, não é natural nem 
universal; é uma variável da análise social, não dissociável de outras variáveis; as culturas e 
relações sociais das crianças devem ser estudadas em si mesmas; as crianças são seres 
ativos no mundo e na sociedade em que vivem. 
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Dahlberg, Moss & Pence (2003) assinalam que temos escolhas a fazer sobre quem achamos que a criança 

é. As instituições de educação são marcadas pelas concepções de infância e criança e estas 
definem a forma como se organizam os tempos e os espaços, as relações entre adultos e 
crianças, as relações com as famílias. Podemos observar no Gráfico 3 que se destacam duas 
compreensões sobre a criança: a de sujeito social de direitos e produtora de cultura; como um 
ser em desenvolvimento. Estas duas visões, com suas particularidades, enfatizam o 
protagonismo da criança, seu papel ativo na sociedade. 

 

 
Gráfico 3 – Definições de criança das professoras  

 
Outro aspecto identificado a partir da pesquisa realizada na formação continuada, referiu-se à 
caracterização da educação infantil. Grande parte das professoras compreendem a educação 
infantil como um espaço de indissociabilidade do cuidado e da educação e de desenvolvimento 
pleno da criança, além da compreensão de que este é um lugar de produção cultural e 
experiências significativas para a criança. Essas três caracterizações expressas pelas 
professoras, referenciam a legislação educacional brasileira (Art 29 da LDB 9394/96, Revisão 
da Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil – 2009) e as formações realizadas no ano de 
2018 pela Unioeste a partir dos eixos temáticos, em que se destacou, entre outros aspectos, o 
cuidado como ética (GUIMARÃES, 2011). 

 

 
Gráfico 4 – Características da Educação Infantil 

 
Na abordagem sobre o brincar, nos orientamos por uma perspectiva que tem a criança como 
centro do processo educativo e, nesse sentido, busca radicalizar a compreensão de que o 
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brincar deve ser uma das atividades principais, senão a principal, na infância (SANTOS, 2017).  
O eixo "brincar como direito da criança" foi trabalhado a partir de duas abordagens. Inicialmente 
uma conceitual (HORN, 2012) sobre seu significado e importância no âmbito da educação 
infantil. Em um segundo momento, conectado com o debate conceitual, foram realizadas 
oficinas práticas sobre brincadeiras e confecção de brinquedos a partir de materiais de sucata.  
A partir de dados levantados na pesquisa, notamos (conforme Gráfico 5) que a totalidade das 
professoras afirmam utilizar o brincar, sendo que a maior parte alega utilizá-lo todos os dias da 
semana. 
 

 
Gráfico 5 - Utilização do brincar durante a semana 

 
Considerações Finais 
 
Considerando o trabalho de extensão e pesquisa realizado com as professoras e gestoras da 
educação infantil de Francisco Beltrão, destacamos a importância da universidade e, nesse 
projeto em especial, sua função como promotora na relação ensino, pesquisa e extensão. O 
trabalho desenvolvido tem contribuído nas discussões da equipe do projeto no que se refere a 
formação de professores no curso de pedagogia, apontando lacunas de tal formação, bem 
como estreitado relações entre a universidade, as instituições de educação infantil e a 
Secretaria municipal de educação.  
Em 2019 a equipe do projeto deu continuidade na proposta de formação tendo como foco a 
construção coletiva da proposta pedagógica curricular para a Educação Infantil, do município 
de Francisco Beltrão, bem como os projetos políticos pedagógicos dos CMEIS. Esta ação foi 
uma demanda apresentada pela secretaria e acolhida pela equipe do projeto.   
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E_mail: cmcortelini@yahoo.com.br, telefone: (46) 35204860. 
  
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR53874/2018. 
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Resumo 
 
Este trabalho objetiva apresentar a vivência escolar do Colégio Estadual Industrial, Escola em 
Tempo Integral e como vem ocorrendo as ações propostas para que se alcance uma educação 
de qualidade, também, os resultados das reflexões e análises realizadas na formação 
continuada do coletivo do Colégio e qual é a contribuição destas na dinâmica de ensino e 
aprendizagem. Aponta o que foi implementado pelo coletivo envolvido na formação continuada 
no Colégio na perspectiva de empoderamento dos alunos levando-os ao protagonismo. Com 
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isso, traz indicadores de como estão sendo executadas as propostas de um trabalho voltado a 
formação acadêmica e humana. 
 
Apresentação 
 
O Colégio Estadual Industrial (CEI) é submetido pedagógico e administrativamente ao Núcleo 
Regional de Educação (NRE) de Francisco Beltrão que, por sua vez, é mantido pela Secretaria 
Estadual de Educação (SEED). No ano de 2016 cumpriu o processo burocrático de solicitação 
para implementação da Educação em Tempo Integral (ETI) em turno único, desejo este da 
comunidade escolar. No início do ano letivo de 2017 o CEI iniciou simultaneamente para as 
turmas do Ensino Fundamental – Anos Finais, atendendo aproximadamente 500 alunos, 
prática esta considerada primeira e única experiência no município.  

Fotografia 1: Fachada principal do CEI de Francisco Beltrão/PR. 

 
Fonte: Colégio Estadual Industrial. 

 
O diferencial da implementação do projeto de ETI, neste Colégio, refere-se à questão do 
atendimento em turno único, com currículo integrado. De acordo com Santomé (1998), esse 
formato de currículo apresenta uma intervenção ampla do conhecimento, estabelecendo 
condições de interdisciplinaridade, com relações diretas no ensino e formação dos alunos. 
Neste sentido, Cavaliere (2002) reitera a necessidade de redirecionar o trabalho pedagógico, 
pois o currículo integrado permite pensar no tempo de permanência como oportunidade para 
diferentes aprendizagens.  
No ano de 2016, após uma consulta à Comunidade Escolar e diante das necessidades 
educacionais atuais, o CEI passou a organizar a documentação legal para que a ETI fosse 
implantada. As atividades foram iniciadas no ano letivo de 2017, de maneira simultânea, para 
todas as turmas do Ensino Fundamental - Anos Finais. 
O projeto de ATI no Colégio ETI fez com que o corpo docente sentisse necessidade de estudar 
e refletir acerca da prática pedagógica que estava sendo implementada, uma vez que a 
formação sobre ETI era deficitária, tanto em relação à unidade escolar quanto à mantenedora.  
No ano de 2017 o coletivo de profissionais – direção, equipe pedagógica e professores – 
desenvolveu estudos voltados à Pedagogia Histórico-crítica e à organização do trabalho 
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pedagógico, finalizando esta formação com indicação de elementos para questões a serem 
trabalhadas do ano seguinte.  
A partir da constatação da carência e urgência de formação continuada sobre ETI, buscou-se 
parceria com o Grupo de Pesquisa “Representações, Espaços, Tempos e Linguagens em 
Experiências Educativas” (RETLEE) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus 
de Francisco Beltrão, para iniciar um processo formativo com os professores do CEI, pelo qual 
foram organizados 8 encontros de 4 horas, totalizando 32 horas, distribuídas ao longo do ano 
letivo de 2018.  
 
Procedimentos Adotados 
 
No ano de 2018, iniciaram-se, então, estudos e reflexões baseadas na realidade da escola, 
buscando formação específica e atendendo os anseios dos professores com o objetivo de 
qualificar a prática pedagógica. Essa formação continuada, apesar do pouco tempo e de 
ocorrer fora do período de trabalho, resultou em um processo de estudos e reflexões que 
analisa as ações desenvolvidas e propõe permanentemente novas ações. 
Como observado anteriormente, o processo de formação vem sendo construído em 
colaboração por membros do Grupo de Pesquisa RETLEE, pelo qual também foi concluída 
uma pesquisa de mestrado sobre o projeto de ETI do CEI. Neste ano de 2019, outras atividades 
de pesquisa e extensão estão em planejamento para serem organizadas com parcerias com 
professores do Colégio.  
A formação continuada vem buscando romper com uma prática metodológica convencional de 
formação continuada de professores (GARRIDO, 2000; PIMENTA, 1996), pela qual a formação 
não é previamente concebida e definida com materiais e discurso prontos, mas construída ao 
longo da trajetória para motivar os participantes acerca da reflexão de elementos presentes 
nos contextos escolares e em suas próprias práticas pedagógicas. Neste sentido, a 
metodologia colaborativa visa as reais necessidades do coletivo de profissionais em formação. 
A formação continuada no CEI está organizada por um metodologia de trabalho que procura 
estabelecer relações entre o estudado e refletido, entre os encaminhamos de ações 
construídas e a avaliação permanente de como a formação promove processos no cotidiano 
escolar. Assim, em cada etapa da formação é realizado o resgate da memória do encontro 
anterior, propõe-se o debate dos pontos elencados como importantes, reflexão teórico-prático 
e fazem-se os encaminhamentos pertinentes. Com este formato, todos participantes são 
estimulados a pensar as práticas curriculares do Colégio. 

 

Fotografia 2: Registro de encontro da Formação Continuada no CEI. 
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Fonte: Colégio Estadual Industrial.  

 
Em consonância com a pesquisa de Setti (2019, p. 75) sobre o projeto de ETI no Colégio, essa 
“formação continuada tem o intuito de refletir as ações e enriquecer os conhecimentos 
enquanto profissionais”. Bordignon & Gracindo (2001) relatam a importância de momentos 
coletivos para o trabalho pedagógico, destacando a responsabilidade de cada sujeito que ao 
mesmo tempo são iguais e diferentes. São esses momentos coletivos que potencializam os 
debates, aos quais permeiam a realidade vivenciada diariamente no contexto escolar e visam, 
com isso, a dinâmica escolar do coletivo de maneira organizada, com relações significativas à 
formação humana dos alunos numa prática curricular de tempo integral de turno único.  
A prática curricular de tempo integral de turno único no CEI vem construindo práticas 
pedagógicas diárias que valorizam o sentimento dos alunos acerca do bem estar de todos, pois 
só assim serão significativos os tempos e os espaços de ensino e aprendizagem nessa 
particular prática curricular. São essas práticas pedagógicas que a formação continuada busca 
estudar e refletir, para que promovam ações que possibilitem aos alunos momentos de 
expressar suas opiniões, análises, críticas e discussões de pontos relevantes dentro do espaço 
escolar. Assim, acredita-se ser possível educar com e para a humanidade, tornando o aluno 
sujeito mais responsável para com a vida. 
 
Resultados 
 
Unidos na causa da ETI, o grupo de profissionais do CEI, que realiza estudos mensalmente, 
avaliando e apresentando possíveis soluções, já consolidou três práticas na organização do 
trabalho pedagógico. São elas: 
1) Assembleia de turma: consiste num tempo escolar na qual os alunos de cada turma, junto 
com o professor regente, debatem sobre o que está dando certo e o que precisa melhorar, 
tanto em sala de aula, quanto no ambiente escolar em geral. Os apontamentos são registrados 
em ata com o objetivo de acompanhar as metas já alcançadas e o que ainda precisa ser 
trabalhado. Nesse tempo escolar o aluno tem vez e voz para expressar o que pensa e sugerir 
ações visando a melhoria do contexto escolar, seja no âmbito pedagógico como das relações 
humanas. É um tempo escolar em que o debate é provocado a partir do jargão “Meus avanços 
e meus perrengues”. Objetiva-se que, com o empoderamento dos alunos, haja o protagonismo 
necessário para que o debate aconteça sem a interferência do professor regente.  
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2) Momento da cooperação: com o objetivo da colaboração mútua entre os alunos, iniciou-
se o desenvolvimento desta ação pedagógica pela qual são investigados conteúdos que eles 
têm dúvidas e, em aula determinada por cronograma próprio, a qual ocorre no mesmo horário 
em todas as turmas, os professores motivam os alunos a um colaborar com o outro a 
compreender os conteúdos nos quais apresentam dificuldades, com a intervenção do professor 
quando necessário.  
3) Organograma da Estrutura Curricular da Educação em Tempo Integral: pensando na 
compreensão da comunidade escolar sobre o funcionamento do projeto de ATI do CEI, o grupo 
de profissionais produziu um organograma explicitando toda a organização curricular 
desenvolvida pela ETI no Colégio. Foram desenvolvidas duas versões, sendo uma mais 
simplificada destinada aos pais e sociedade em geral e outra mais detalhada para os 
profissionais da educação.  

 

 
 

 
Figura 1: Organograma da Estrutura Curricular de ATI do CEI. 

 
Fonte: Colégio Estadual Industrial.  

 
Todas as ações que foram pensadas, analisadas e construídas no coletivo de profissionais, a 
partir do processo de formação continuada, visam o desenvolvimento do conhecimento geral, 
inclusive o humano, o que perpassa também a formação dos professores. Com isso, a direção 
tem convidado constantemente os professores a se unirem ao coletivo de formação que vem 
estudando e avaliando as ações da escola para juntos decidirem o que precisa ser construído 
no momento ou para o futuro. Fica claro que para o sucesso das metas é necessário envolver 
as pessoas que compõe a comunidade escolar. Parece possível que unidos na causa da ETI 
todos sejam capazes de promover mudanças reais e transformar a aprendizagem dos alunos 
com qualidade pedagógica. 
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Considerações Finais 
 
O CEI também enfrenta dificuldades significativas, como: o pouco investimento público; o não 
reconhecimento no momento da distribuição de aulas; como escola que trabalha com o turno 
único; com a rotatividade de professores; a infraestrutura deficitária, sem acomodações para 
os programas e projetos desenvolvidos no período de aulas; pouco tempo para a formação dos 
professores que ali atuam; dentre outros. Porém, mesmo com tantos obstáculos, não podemos 
deixar de reconhecer a importância do projeto do CEI, como da formação continuada e o 
potencial de mudança que a ETI pode desenvolver. 
A formação continuada organizada colaborativa vem permitindo aos seus integrantes acreditar 
na capacitação humana e no desenvolvimento integral do aluno enquanto cidadão. Nela o 
aluno é respeitado. Proporciona o aprimoramento de valores que respeitam as diferenças, o 
gênero, a raça, as deficiências, a situação econômica, enfim, permite e procura promover o 
aprimoramento para a vida. 
Nos estudos e reflexões fica evidente a clareza de que o produto deste trabalho é o 
conhecimento. Enquanto grupo, é pensado ser papel dos professores desenvolver métodos de 
trabalho que permitam a todos revelar sua própria realidade. Assim, é preciso olhar as 
especificidades para desenvolver as potencialidades. É importante não perder a esperança de 
que é qualitativo à educação do aluno para tornar-se um ser humano que valoriza o próximo, 
humanizando a sociedade. Desta forma, compreende-se que cabe ao grupo muitas 
responsabilidades, inclusive a de não desistir dos alunos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Colégio Estadual Industrial. Telefone: (46) 3523-1385.  
E-mail: pedagogico.industrial@gmail.com; clesioaa@hotmail.com.  
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Resumo 
 
O presente trabalho apresenta as ações desenvolvidas no ano de 2018 e início de 2019, 
principalmente àquelas relacionadas ao ensino de informática básica, no contexto do programa 
de extensão “A busca da formação integral de adolescentes que habitam as periferias e 
bolsões de miséria em Cascavel/PR através da saúde, do meio ambiente, da cultura e da 
tecnologia”, programa originado da proposta encaminhada ao edital MEC/SESu/Proext 2009. 
O principal objetivo deste programa é atender adolescentes, porém, ao longo da execução do 
mesmo, outras atividades foram incorporadas para atender adultos e idosos. O programa 
congrega quatro projetos de extensão, a saber: i) Noções Básicas de Informática, ii) Noções 
básicas de informática utilizando software livre, iii)Treinamento em Software Livre para 
funcionários, adolescentes e idosos e iv) Software Livre como ferramenta para inclusão digital 
de adolescentes. Estes projetos viabilizam a inclusão digital das pessoas atendidas e, em 
particular para os adolescentes, possibilitam uma melhor preparação para o mercado de 
trabalho. 
. 
 
Apresentação 
 
A primeira atividade de extensão associada a este programa, que tem como objetivo o ensino 
de informática básica, foi o projeto Noções Básicas de Informática, coordenado atualmente 
pelo Prof. Ivonei Freitas da Silva este projeto teve início em 2002. Através de esta atividade a 
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Unioeste atende aos adolescentes da Guarda Mirim de Cascavel, projeto social da Associação 
Educacional Espírita Lins de Vasconcellos (AEELV). A partir de 2006, o projeto Software Livre 
como ferramenta para inclusão digital de adolescentes, coordenado pelo Prof. Carlos J. M. 
Olguín, surgiu para atender prioritariamente familiares dos adolescentes da Guarda Mirim. Em 
2009 o terceiro projeto, coordenado pelo Prof. Adair Santa Catarina, foi adicionado ao 
programa para atender técnicos administrativos da universidade, adolescentes e também 
idosos e no ano de 2012 foi criado o projeto Noções básicas de informática utilizando software 
livre visando atender adultos da Comunidade da Paróquia Rainha dos Apóstolos – Jardim 
União – Cascavel, PR. 
 
Desde 2015, neste programa, além das ações voltadas à inclusão digital, realizávamos ações 
de treinamento em procedimentos administrativos. Estas ações eram ofertadas pelos membros 
do projeto do Plano de Desenvolvimento dos Agentes Universitários (PDA) intitulado 
“Procedimentos administrativos do cotidiano”. Estas ações visavam preparar melhor os 
adolescentes para o mercado de trabalho, a partir da apresentação de práticas que possibilitam 
a melhoria da qualidade dos serviços prestados e o aumento da produtividade em atividades 
administrativas. Infelizmente, com o fim do PDA estas ações foram descontinuadas. 
 
O programa conta atualmente com um grupo formado por 10 bolsistas e 5 professores, e 
atende todo ano 120 adolescentes no treinamento de informática básica. Todo semestre se 
renovam as turmas de informática básica atendendo mais 60. Desde o início das atividades 
dos projetos foram atendidas aproximadamente 1.900 pessoas. Segundo dados fornecidos 
pela Guarda Mirim, 95% dos adolescentes que passam por este treinamento conseguem 
emprego (Olguín et al., 2009), o que significa que mais de 1.800 adolescentes conseguiram se 
colocar no mercado de trabalho graças às ações desenvolvidas.   
 
Procedimentos Adotados 
 
O programa aqui apresentado tem como objetivo geral promover o desenvolvimento pessoal e 
social das pessoas atendidas, oportunizando práticas que contribuam para permitir o acesso 
ao mundo da informação digital e, consequentemente, ao mercado de trabalho. 
 
Os projetos são realizados visando à formação tecnológica dos participantes. Para atingir este 
objetivo é ofertado treinamento básico em informática usando software livre. 
 
O treinamento é divido em cinco módulos:  
 

• Módulo 1 - Introdução à informática – Duração: 3 encontros; 

• Módulo 2 - Editoração de texto (LibreOffice.org Writer) – Duração: 4 encontros; 

• Módulo 3 - Planilha de Cálculo (LibreOffice.org Calc) – Duração: 4 encontros; 

• Módulo 4 - Gerador de Apresentações (LibreOffice.org Impress) – Duração: 2 encontros; 

• Módulo 5 - Internet (Mozilla Firefox, HTML) – Duração: 4 encontros. 
 
Após cada módulo, é realizada uma prova para medir o nível de apreensão dos conhecimentos 
passados. Todos os módulos utilizam apostilas desenvolvidas pelos integrantes do programa, 
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tomando como base as seguintes referências: Brookshear (2000), Campos (2003), Furusho 
(2006), Furusho (2007), Ikuno (2006), Oliveira (2005), Oliveira (2005a) e Schechter (2006). 
Estas apostilas estão disponíveis em www.inf.unioeste.br/guardamirim, aba “Materiais”. 
 
Os módulos são ministrados aos sábados através de aulas expositivas utilizando recursos 
audiovisuais (notebook e projetor multimídia). Os encontros têm duração de 2 a 4 horas∕aula. 
Tanto nos encontros de maior duração, oferecidos aos adolescentes, quanto nos encontros de 
menor duração, oferecidos a funcionários da Unioeste, idosos e a membros da Comunidade 
da Paróquia Rainha dos Apóstolos – Jardim União – Cascavel, PR, desenvolvem-se atividades 
de treinamento em software livre e inclusão digital. 
 
Estas atividades acontecem nas dependências do Colegiado de Ciência da Computação da 
UNIOESTE (Figura 1) e consistem no uso de aplicativos livres para edição de textos, aplicativos 
para geração de páginas bem como o uso de equipamentos para captura de imagens. Como 
um dos objetivos do programa é dar subsídios para facilitar o acesso dos participantes ao 
mercado de trabalho, são incentivadas atividades colaborativas, uma vez que a habilidade de 
trabalho em grupo é altamente desejada em ambientes de trabalho.  
 

  
 
Figura 1. Turmas de adolescentes da Guarda Mirim (foto da esquerda) e da Comunidade da Paróquia Rainha 

dos Apóstolos (foto da direita) sendo treinados pelos monitores, nas dependências do Colegiado de Ciência da 
Computação. 
 
Resultados 
 
Os resultados alcançados neste trabalho se referem à formação tecnológica dos seus 
participantes. Assim, estes conheceram e utilizaram recursos de informática, aprendendo a 
criar textos e apresentações próprios a partir dos conhecimentos adquiridos nos cursos. Todos 
os participantes que tiveram aproveitamento receberam certificação. Este certificado informa, 
para cada módulo, a carga horária completada e a nota obtida na respectiva avaliação. 
 
Com isso, os participantes desenvolveram habilidades que, esperasse, permitam sua 
inserção/inclusão no mundo digital e, consequentemente, no mercado laboral. 
 
Adicionalmente, outros resultados alcançados pelo programa foram: 
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• Atualização/revisão de apostilas para apoio às aulas; 

• Manutenção da página que descreve os projetos; 

• Divulgação na mídia das atividades desenvolvidas; 

• Apresentação de trabalhos (artigos completos e oficinas) no XVIII SEU – Seminário de 
Extensão Universitária da Unioeste. 
 

Considerações Finais 
 
Neste trabalho apresentamos sucintamente as ações desenvolvidas no ano de 2018/9, 
principalmente àquelas relacionadas ao ensino de informática básica, no contexto do programa 
de extensão “A busca da formação integral de adolescentes que habitam as periferias e 
bolsões de miséria em Cascavel/PR através da saúde, do meio ambiente, da cultura e da 
tecnologia”, programa originado da proposta encaminhada ao edital MEC/SESu/Proext 2009. 
O principal objetivo deste programa é atender adolescentes, porém, ao longo da execução do 
mesmo, outras atividades foram incorporadas para atender adultos e idosos. 
 
As ações desenvolvidas no programa, através dos projetos, viabilizam a inclusão digital das 
pessoas atendidas o que contribui para a inclusão laboral e social dos mesmos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
UNIOESTE / CCET / Colegiado de Ciência da Computação 
Rua Universitária, 2069 – Bloco F – 85819-110 Cascavel, PR 
e-mail: prof.olguin@gmail.com 
url: www.inf.unioeste.br/guardamirim 
fone: (45) 3220-7245 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 31346/2010, 10487/2003, 26584/2009, 32089/2010 e 38012/2012. 
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Resumo 
 
Este trabalho apresenta as ações e atividades do projeto permanente de extensão: 
“Fortalecimento das Escolas Públicas do Campo da Região sudoeste do Paraná na perspectiva 
da Educação do Campo”. Iniciado em 2015, objetiva fortalecer as escolas do campo em dois 
eixos: rearticulação das escolas e formação de professores com a Refocar. A ampliação da 
participação das escolas, assim como da formação de professores, consolidam o projeto e 
fortalecem o papel da Universidade junto à Região Sudoeste.  
 
Apresentação 
 

Este projeto permanente de extensão: “Fortalecimento das Escolas Públicas do 
Campo da Região sudoeste do Paraná na perspectiva da Educação do Campo: “Rearticulação 
da Escola e Rede de Formação de Educadores” propõe-se a atender a demanda das Escolas 
Públicas do Campo da rede estadual de ensino - Ensino Fundamental anos finais e Ensino 
Médio.  

O Projeto teve seu início no ano de 2015, objetivando fortalecer as escolas públicas 
do campo com risco de fechamento, propondo-se para isso, superar as lógicas da educação 
rural historicamente existentes nas escolas públicas do campo e fortalecer estratégias pelo não 
fechamento destas escolas, sobretudo no que tange à sua reorganização. Essa reorganização 
é político-pedagógica, no sentido de propor conteúdo e forma à modalidade educacional do 
campo e potencializar sua relação com o trabalho na perspectiva da agroecologia.  

Em 2015, iniciou-se o processo com uma escola no município de Francisco Beltrão e 
duas no município de Enéas Marques – PR. Em 2017, ampliou-se com mais três escolas do 
município de Verê. Conta com duas frentes de ação: a rearticulação das Escolas Públicas do 
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Campo na perspectiva da modalidade da Educação do Campo e a criação de uma rede de 
formação continuada de professores do campo.  

A primeira frente toma por base a modalidade da Educação do Campo garantida em 
Lei desde 2010 (Resolução MEC/CNE/CEB 04/2010), e atua com os fundamentos e métodos 
da Educação do Campo nas práticas pedagógicas, tendo como sustentação as referências 
históricas da Educação popular e educação do campo, com práticas que possibilitam a (re) 
inserção da escola na realidade local das famílias dos estudantes pelo trabalho na perspectiva 
da agroecologia e, regional, por meio de espaços possibilitados pelo Núcleo Regional de 
Educação (NRE) e a Articulação Sudoeste de Educação do Campo.  

A segunda frente de ação voltou-se para a formação continuada de professores 
organizados pela Refocar – Rede de Formação de Professores das Escolas Públicas do 
Campo – que, de 2015 a 2018, mantinha um grupo permanente de estudos num local 
centralizado na Unioeste de Francisco Beltrão. Neste ano de 2019, passa a contar com uma 
Plataforma on line que abriga a “Rede de Formação de Professores das Escolas Públicas do 
Campo”. A implementação da formação pela plataforma tem como objetivo ampliar o alcance 
da formação aos municípios e escolas, e responder às necessidades de conhecimento dos 
professores que atuam no processo de rearticulação e fortalecimento destas escolas, assim 
como consolidar a Educação do Campo como política pública e modalidade educacional. 
 
Procedimentos Adotados e Ações Desenvolvidas - Resultados 
 

A frente que busca rearticular as escolas públicas do campo da região Sudoeste do 
Paraná, tem como referência as seis escolas que iniciaram sua organização no ano de 2015. 
A prática concreta permite compreender melhor as mudanças que podem se dar nas outras 
escolas que ainda não estão no processo, por meio da visibilização de um processo que 
implementa um instrumental metodológico diferenciado. A participação destas escolas passou 
a fortalecê-las no sentido de desempenharem sua função social enquanto escola, de 
recuperarem sua identidade e inserir-se nas comunidades dos entornos, em diálogo com as 
organizações locais, pela cultura e trabalho no viés da agroecologia.  

Com base nas referências históricas da Educação do Campo, o trabalho deste primeiro 
momento empenhou-se em criar um instrumental metodológico, a fim de produzir conteúdo e 
forma à modalidade da Educação do Campo. Tem como carro chefe o planejamento coletivo 
e interdisciplinar, que se compõe com o Inventário e um Dossiê da Realidade dos Entornos da 
Escola, as Jornadas de Saberes e Planejamento e os Círculos de Saberes e Conhecimento, 
as Trilhas Escola-Família e as Varandas de Partilha, a Auto-organização dos estudantes, o 
Acompanhamento, o Coletivo de Educação da Escola e os Vínculos com o Trabalho e a 
Cultura. Nesse sentido, reafirma duas dimensões da escola pública: a função social da escola 
na relação com o conhecimento historicamente sistematizado e seu viés de classe pela 
especificidade das ações por meio de vínculos com o trabalho e a agroecologia. 

A partir dos processos em curso produziu-se um material que registrou as práticas 
desde o ano de 2015 e, sistematizado no ano de 2017, a fim de subsidiar o trabalho das 
escolas, sobretudo por causa da forma de contratação de professores que leva a uma 
demasiada rotatividade. Na forma de um Caderno, publicado como o volume I, denominou-se 
“Planejamento Coletivo Interdisciplinar e Instrumentos Metodológicos” e faz parte de uma série 
que se chama “Cadernos Escolas Públicas do Campo”. Compõem-se pelo instrumental 
metodológico desenvolvido e os Mapas de Conteúdos e Conceitos, com o objetivo de ser um 
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material de apoio ao planejamento coletivo, assim como ao trabalho do professor na 
perspectiva de produzir conteúdo e forma para a Modalidade Educacional da Educação do 
Campo.  
A frente da formação continuada de professores organizou-se pela rede Refocar num Grupo 
Permanente de Estudos que contava com 30 a 40 participantes a cada ano. Em 2019, a 
Refocar passou a organizar-se por meio de uma Plataforma on line, disponível no site Unioeste, 
em que estão dispostos em vários ícones, os objetivos, as metodologias, as inscrições, os 
cronogramas, os textos, os eixos temáticos e as demais informações de todo o projeto a fim de 
possibilitar que os interessados – sobretudo os educadores/ras do campo – consigam se 
inscrever e organizar grupos de formação em seus locais de trabalho. Por meio desses grupos 
de estudos, objetiva-se aprofundar o conhecimento dos professores que atuam em escolas 
públicas do campo, desde a especificidade de seu trabalho nas escolas e do lugar onde vivem. 
Com esta descentralização e organização on line, atualmente temos 162 professores 
organizados em 12 grupos de estudos. 

A Plataforma funciona pelo sistema de eventos da Unioeste, pelo qual os professores, 
organizados em diferentes locais e espaços se inscrevem e, desde seu local de trabalho ou 
moradia, em cada município ou escola seja estadual ou municipal, reúnem-se em lugares 
diferenciados, mais acessíveis aos participantes. Os grupos funcionam na modalidade 
de autogestão com estudos presenciais, definem datas e momentos de estudo, assim como 
um coordenador para os 10 encontros durante o ano, a quem cabe controlar a assiduidade, a 
pontualidade, os debates e produções que, depois de sistematizadas num relatório final, farão 
parte dos Anais de Estudos de um ano letivo. 

A formação continuada de professores conta também com processos formativos mais 
amplos como a participação em cursos específicos, a promoção de eventos como colóquios, 
jornadas, dias de campo, viagens de estudo, festas e integração com as comunidades e 
organizações.  

Diante do entusiasmo e adesão das escolas e professores, no ano de 2018, 
compreendeu-se ser possível iniciar a realização de um evento para reunir as escolas e suas 
experiências. Com isso organizou-se o I Encontro Nacional das Escolas Públicas do Campo – 
I Enepuc, reunindo diversas escolas, professores, gestores, alunos, organizações e instituições 
educativas, em que foram discutidos inúmeros temas e estabelecidos variados desafios que 
necessitam ser enfrentados pelas escolas públicas do campo.  

Dentre esses se destaca a iminência de fechamento de grande parte das escolas da 
região Sudoeste que tem como motivação situações desafiadoras no contexto dos municípios 
como: a organização do transporte escolar, a diminuição de famílias que vivem no campo, 
juntamente com o envelhecimento da população e a diminuição do número de filhos, as 
disputas político-partidárias, a crença de que a escola da cidade é melhor adensada em alguns 
casos pela falta de estrutura das escolas e o mau estado das estradas, entre outros.  

Neste sentido, constituiu-se um Grupo de Trabalho que passou a reunir-se 
regularmente neste ano e, dentre os trabalhos realizados se colocou como meta encaminhar 
ações para enfrentar os desafios no local em que se encontram estas escolas com algumas 
frentes de ação. Dentre elas a questão do transporte escolar e a produção de uma nova 
proposta para estas escolas que se encontram em risco de fechamento. 
 
Considerações Finais 
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Este projeto permanente de extensão: “Fortalecimento das Escolas Públicas do Campo 
da Região sudoeste do Paraná na perspectiva da Educação do Campo: “Rearticulação da 
Escola e Rede de Formação de Educadores”, iniciou em 2015 e chega em 2019 com a 
realização de inúmeras ações e atividades, combinadas, sobretudo em torno de seus eixos 
principais: a rearticulação das escolas públicas do campo da região Sudoeste do Paraná com 
o suporte político-pedagógico e organizativo das escolas e o processo de formação continuada 
dos educadores do campo com a ampliação da Refocar.  

Nesse período de vigência do projeto, com o passar dos anos, verificou-se a ampliação 
da participação das escolas públicas do campo em todas as atividades do projeto, 
especialmente, na reorganização político-pedagógica com a construção dos Inventários e os 
Planejamentos Coletivos Interdisciplinares, dando suporte a uma nova forma de ensino-
aprendizagem, efetivando, ao mesmo tempo, a especificidade identitária das escolas do 
campo. Além disso, com a alteração na organização do processo formativo vinculado à 
Plataforma Refocar, ampliou-se não apenas o número de educadores envolvidos, mas também 
as temáticas e/ou eixos formativos disponibilizados em textos/referências bibliográficas para 
dar suporte aos grupos de estudos. 

Por todos os elementos acima expostos, acreditamos que este Projeto Permanente de 
Extensão, consolida-se como uma das principais ferramentas de inserção da Unioeste – 
campus de Francisco Beltrão na temática “Educação do Campo” na Região Sudoeste do 
Paraná e, ao mesmo tempo, fortalece, de forma específica, o compromisso social da instituição 
e de seus professores e, de forma geral, envolvendo estudantes da graduação e pós-
graduação como bolsistas e colaboradores, outros membros comunidade acadêmica e o 
público alvo em geral.    
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Cecília Maria Ghedini. E-mail: cemaghe@gmail.com 
Franciele Soares dos Santos: E-mail: sfrancielesoares@gmail.com 
Carlos Antônio Bonamigo. E-mail: bonamigo1966@gmail.com 
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FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Aládio Zanchet448 (Coordenador da Ação de Extensão) 

André Fernando Hein449 
 

Área Temática: Educação e Trabalho 
Linha de Extensão: Gestão Pública 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: contabilidade pública; contabilidade municipal; gestão pública. 

 
Resumo 
 
Considerando a convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (NBCASP) às normas internacionais, este projeto tem como objetivo promover um 
fórum permanente de debates, discussões e disseminação de conhecimentos da contabilidade 
pública, por meio de encontros presenciais e por meio de ambientes virtuais. Com isso 
pretende-se promover o aperfeiçoamento e a ampliação de conhecimentos teórico-práticos 
sobre as NBCASP, entre profissionais da contabilidade pública. 
 
 
Apresentação 
 

Governos e outras entidades do setor público obtêm recursos principalmente dos 
contribuintes, por meio dos tributos, mas também de doadores, credores por empréstimos e de 
outros provedores de recursos, para serem utilizados na prestação de serviços aos cidadãos 
e aos outros usuários. Nesse contexto, essas entidades são responsáveis pela gestão e 
utilização dos recursos perante os usuários desses serviços. Ao mesmo tempo, aqueles que 
proveem os recursos também requerem informações que sirvam de base para a tomada de 
decisão acerca da gestão, até mesmo os cidadãos, para avaliar se os gestores eleitos foram 
eficientes. Entra em cena a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ou simplesmente 
Contabilidade pública. 

Segundo Kohama (2012) a contabilidade pública é uma especialidade da contabilidade 
que busca estudar, orientar, controlar e registrar todos os atos da administração, demonstrando 
assim a execução do orçamento, o patrimônio público e suas variações. Carvalho (2010) vai 
além e explica que a contabilidade aplicada ao setor público tem por objetivo principal a 
aplicação dos princípios fundamentais e as regras contábeis que serão aplicadas no controle 
patrimonial de todas as entidades públicas, tendo por objetivo principal oferecer a todos os 
usuários as informações sobre os resultados alcançados. E é esta contabilidade aplicada ao 
setor público que atualmente está passando por grandes mudanças, como explica Castro 
(2011, p. 100): 
 

A contabilidade, no Brasil, sempre esteve dividida entre: Pública (ou Governamental) e 
Privada (ou Comercial); com leis, formação educacional e regras específicas para cada 

 
448 Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com.  
449 Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com. 
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setor. A edição das NBCASP destacando a importância dos aspectos patrimoniais no 
setor público, sem perder de vista as peculiaridades dos aspectos orçamentários, 
complementada pelas alterações na estrutura do Plano de Contas do Setor Público, na 

reestruturação dos Anexos da Lei 4.320/64 e nas mudanças na Lei 6.404/76 do setor 
privado, pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, estão evidenciando aproximação entre as 

duas contabilidades, e ambas, em busca da convergência com as normas 
internacionais. 

 
Tendo em vista este cenário apresentado, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

elaborou um documento chamado de “Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público no Brasil” (CFC, 2011), onde busca promover o desenvolvimento conceitual 
e a convergência dos padrões contábeis brasileiros às normas internacionais, bem como o 
fortalecimento institucional da Contabilidade. Através desse documento o CFC estabeleceu 3 
(três) grandes diretrizes estratégicas, desdobradas em macro objetivos, que contribuem para 
o desenvolvimento da Contabilidade aplicada ao Setor Público, cujas implantações deverão 
ocorrer a partir da celebração de parcerias entre o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
e instituições que atuam, de forma direta ou indireta, com a Contabilidade aplicada ao Setor 
Público. 

De acordo com o CFC (2011) a primeira diretriz é: Promover o Desenvolvimento 
Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil. Já a segunda Diretriz: 
Estimular a Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade aplicadas ao Setor 
Público (IPSAS); e a Terceira Diretriz prevê o fortalecimento institucionalmente da 
Contabilidade aplicada ao Setor Público. Ainda para o CFC (2011), o desenvolvimento 
conceitual da Contabilidade aplicada ao setor público depende, entre outras medidas, do 
reforço acadêmico nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, especialmente no que diz 
respeito à ampliação de disciplinas e conteúdos didáticos relacionados. 

E no que diz respeito a instituição de um Fórum para o Desenvolvimento da 
Contabilidade Pública Municipal, cita-se um dos macroobjetivos da Diretriz 1: “VII. apoiar ações 
que visem à divulgação do conhecimento em Contabilidade aplicada ao Setor Público”. 
Portanto, este projeto vem de encontro aos interesses do Conselho Federal de Contabilidade. 

Atualmente o processo de convergência das NBCASP está no seguinte estágio: 
 

Há 39 normas internacionais voltadas para o setor público editadas pela International 
Federation of Accoutants (Ifac), sendo que 34 estão vigentes. De acordo com o 

cronograma elaborado pelo Grupo Assessor da Área Pública do CFC, foram publicadas, 
no final de 2016, a Estrutura Conceitual, que trata dos princípios que devem ser 

seguidos por todas as regras do setor; a NBC T SP 01,  sobre o registro das receitas de 
transações sem contraprestação, tais como os tributos e contribuições devidos pelo 

cidadão; a NBC TSP 02, que trata do registro das receitas com contraprestação, que 
são aquelas recebidas pelo Estado por um serviço público ou produto de valor 
proporcional prestado ao cidadão; a NBC TSP 03 que define como devem ser 

registrados as provisões, os ativos e os passivos contingentes; a NBC TSP 04, sobre 
Estoques; e a NBC TSP 05, sobre Contratos de Concessão de Serviços Públicos: 

Concedente. Neste ano, cinco normas estão em audiência pública até o próximo dia 9 
de junho; 12 normas em 2018; e as demais normas completando a convergência até 

2021. (CFC, 2017). 

 
Percebe-se, portanto, que o ramo da contabilidade pública está passando por um amplo 

processo de mudanças, nos planos conceituais, operacionais e de fiscalização pelos Tribunais 
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de Contas, o que impacta diretamente os profissionais da área. Isso exige esforços por parte 
de todas as instituições envolvidas para a disseminação e implementação das novas normas. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Diante do exposto identificou-se, através de uma reunião com profissionais da 
contabilidade das prefeituras e câmaras de vereadores dos municípios vizinhos a Marechal 
Cândido Rondon, interesse na formação de um grupo de estudos e debates sobre o assunto 
que possa proporcionar aos participantes uma ampliação de seus conhecimentos sobre a 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, bem como a interpretação das normas de 
contabilidade pública, o que facilita a operacionalização e implementação das mesmas. 

Quanto a dinâmica do projeto, são realizados encontros presenciais para discutir 
assuntos emergentes relacionados à contabilidade pública municipal. A partir de uma pauta 
elaborada de forma coletiva são abordados os principais assuntos teóricos e práticos do 
cotidiano dos contadores, controladores e demais técnicos administrativos relacionados à 
contabilidade e gestão pública. 

Há ainda um canal de comunicação permanente por meio de redes sociais e aplicativos 
de trocas de mensagens, que têm se mostrado muito produtivo para a troca de informações 
entre os profissionais. Com isso, dúvidas de procedimentos do dia-a-dia podem ser sanadas 
com esse contato com o grupo de colegas de outros municípios. O uso da tecnologia reduz 
custos de combustível e tempo de deslocamento, além de tornar mais ágil e tempestiva a troca 
de experiências. 
 
Resultados 
 

Durante a execução do projeto, foram promovidos encontros com os Contadores e 
assessores dos órgãos públicos da administração direta, prefeituras e câmaras municipais dos 
municípios:  

a) Marechal Cândido Rondon; 
b) Quatro Pontes; 
c) Nova Santa Rosa; 
d) Mercedes; 
e) Entre Rios do Oeste; 
f) Pato Bragado; 
g) Maripá; 
h) Palotina; 
i) São José das Palmeiras; 
j) Diamante d’Oeste; 
k) Santa Helena; 
l) Guaíra; 
m) Cascavel. 

 
Nas reuniões que foram realizadas no campus da UNIOESTE de Marechal Cândido 

Rondon, o coordenador preparou e apresentou um referencial teórico e de legislação e 
posteriormente, eram debatidos os assuntos abordados na reunião, com o intuito de verificar a 
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operacionalização das novas normas contábeis, bem como identificar principais problemas e 
dificuldades previstas para sua implantação.  

Cabe citar ainda que este projeto foi embasado em uma experiência anterior, o Projeto 
de Extensão intitulado GRUPO DE ESTUDOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO OESTE 
DO PARANÁ, coordenado pelo Docente André Fernando Hein, do curso de Ciências Contábeis 
do Campus de Marechal Cândido Rondon, no período de 24/02/2012 a 05/12/2012, que teve 
formato semelhante.  
 
Considerações Finais 
 

Destaca-se como ponto positivo do projeto a interação criada entre o ambiente 
acadêmico e o meio profissional. Muitas vantagens podem ser observadas quando se busca 
aproximar a teoria da prática. Para os profissionais é uma oportunidade de manter o alicerce 
conceitual dos procedimentos, e para a academia, as situações vivenciadas no cotidiano da 
profissão enriquecem o processo de ensino e aprendizagem como exemplos que ilustram a 
teoria. 

Como ponto negativo pode-se citar a dificuldade em elaborar uma agenda periódica de 
encontros presenciais, dadas as peculiaridades da profissão contábil, onde a maior parte do 
tempo dos profissionais é utilizada para prestar informações a órgãos fiscalizadores, tais como 
Tribunais de Contas e Ministérios, o que sempre apresenta prazos determinados para entrega. 
Em função disso, nem sempre os profissionais conseguem disponibilizar o tempo para se 
deslocar e participar dos encontros. Dada essa dificuldade, boa parte dos debates têm ocorrido 
por meio de canais digitais de comunicação. 

Espera-se consolidar o projeto com a promoção de palestras com profissionais 
renomados e referência nos assuntos de interesse do fórum, e com isso o resultado prático 
esperado é a melhoria do serviço público com a adoção de padrões mais elevados de práticas 
contábeis e de accountability. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Prof. Aládio Zanchet – aladio.unioeste@gmail.com – Fone 45-3284-7888 
Prof. André Fernando Hein – prof.andrefernando@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número do Projeto 52.194/2017. 
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Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Michel Pêcheux; epistemologia. 
 
Resumo 
 
Neste trabalho, objetivamos apresentar as principais atividades desenvolvidas pelo Grupo de 
Estudos em Análise de Discurso da UNIOESTE – GEAD, coordenado pela Professora Doutora 
Dantielli Assumpção Garcia e pelo Professor Doutor Alexandre Sebastião Ferrari Soares. 
Nosso intuito com esse projeto de extensão é levar à comunidade externa e acadêmica da 
UNIOESTE uma discussão acerca da Análise de Discurso teorizada por Michel Pêcheux e 
desenvolvida no Brasil, principalmente, por Eni Orlandi. 
 
 
Apresentação 
 

 
450 Doutora, Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-mail: dantielligarcia@gmail.com.  
451 Doutor, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: asferraris@globo.com.  
452 Doutorando, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. 

E-mail: exemplo@exemplo.com. 
453 Doutorando, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. 
E-mail: nicomedes@gmail.com. 
454 Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-
mail: annapenhopf@hotmail.com. 
455 Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-
mail: renanlorenzatto0610@gmail.com. 
456 Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel s. 
E-mail: alexralerf@hotmail.com. 
457 Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-

mail: deniseherpich@hotmail.com. 
458 Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel s. 
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O GEAD - Grupo de Estudos em Análise de Discurso da UNIOESTE - é um espaço de 
interlocução na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Cascavel - entre 
pesquisadores (de diferentes níveis de formação - Graduação, Mestrado e Doutorado) filiados 
à Análise do Discurso, proposta por Michel Pêcheux, e à Psicanálise, de viés lacaniano, cujos 
projetos de pesquisa são ou poderão ser orientados pela Profa. Dra. Dantielli Assumpção 
Garcia e pelo Prof. Dr. Alexandre Sebastião Ferrari Soares. A aposta com esse grupo é também 
refletir, problematizar e investigar o modo como as identidades de gêneros e sexualidades são 
formuladas e circulam em textos jornalísticos, sites, blogs e páginas em redes sociais, o que 
abre espaço para interfaces interessantes com as investigações advindas do campo das 
teorias de gêneros e sexualidades e as discussões no âmbito dos estudos discursivos. Além 
disso, o grupo busca estudar e compreender textos fundadores da Análise de Discurso de 
matriz pecheutiana, da Psicanálise freudo-lacaniana e dos Estudos de Gêneros e 
Sexualidades. Como resultados dessas discussões, o grupo pretende organizar publicações 
coletivas, participações em eventos nas quais as reflexões desenvolvidas no grupo serão 
divulgadas. 

A proposta desse projeto de Extensão justifica-se por buscar atender a uma realidade 
social, local e regional de demandas apresentadas pelos discentes do Programa de Pós-
Graduação em Letras, bem como dos alunos da Graduação em Letras acerca de estudos sobre 
as vertentes pecheutiana da Análise de Discurso e freudo-lacaniana da Psicanálise. Com a 
finalidade de fortalecer a formação intelectual, cidadã e profissional desses discentes, foi 
pensada essa proposta, a qual tem como objetivo central discutir e apresentar alguns textos 
teóricos/analíticos que têm como referencial teórico a Análise de Discurso pecheutiana e sua 
articulação com a Psicanálise Lacaniana e os estudos dos gêneros e sexualidades. A proposta 
tem um caráter educativo, social, cultural e científico e se estende não só aos alunos do 
Programa de Pós-Graduação em Letras, mas a todos os discentes, sejam esses da Graduação 
ou da Pós-Graduação, da UNIOESTE. Ademais, à comunidade externa que se interesse pelos 
estudos discursivos. 
 
Procedimentos Adotados 
 

As atividades do grupo são desenvolvidas por meio da leitura quinzenal e discussão de 
textos de teóricos da Análise de Discurso Pecheutiana e da Psicanálise Freudo-Lacaniana. 

Neste ano de 2019, o grupo está lendo a obra fundadora da Análise de Discurso 
organizada por Françoise Gadet e Tony Hak intitulada Por uma análise automática do discurso: 
uma introdução à obra de Michel Pêcheux (1997).  
 
Resultados 

 
Os resultados esperados com essa atividade, os quais já foram possíveis de serem 

percebidos neste primeiro ano de vigência do grupo de estudos, consistem em: 
 
• Produzir um conhecimento acerca da Análise de Discurso, da Psicanálise e das Teorias de 
Gêneros e Sexualidades aos discentes dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação da 
UNIOESTE e à comunidade externa; 
 
• Elaborar artigos coletivos em que as discussões traçadas no grupo sejam divulgadas; 
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• Participar de eventos acadêmicos em que as análises desenvolvidas no grupo sejam 
apresentadas. 
 

Em 2018, o Grupo de Estudos em Análise de Discurso da UNIOESTE – GEAD participou 
do V Colóquio Internacional de Análise de Discurso, realizado na Universidade Federal de São 
Carlos entre 12 e 14 de setembro de 2018, com apresentação dos seguintes trabalhos: 
 

1. Ciberfeminismo: dizeres em rede da/sobre mulher, Profa. Dra. Dantielli Assumpção 
Garcia 

2. Análise do discurso e a construção da posição sujeito-repórter no programa Profissão 
Repórter, Mestrando Alex Lourenço Madeira;  

3. Mulheres na filosofia: um silenciamento?,Mestranda Anna Deyse Rafaela Peinhopf; 
4. O discurso jornalístico e os efeitos de verdade sobre a loucura: análise do programa A 

Liga sobre Esquizofrenia e Bipolaridade, MestrandaCláudia Janice Hilgert; 
5. As escolhas de “quem sente que nasceu no corpo errado”: uma análise discursiva sobre 

a série “Quem sou eu?”, Mestranda Jaqueline Denardin; 
6. O touro negro que anda sobre a maresia: história, memória e religiosidade no bumba 

meu boi do maranhão, Doutorando Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho; 
7. Sexo e sexualidade na editoria “Amor (ou quase isso):” Efeitos de sentidos, Mestrando 

Renan Lorenzatto. 
 
Ademais, foram publicados os seguintes artigos resultados das pesquisas desenvolvidas 

pelo grupo: 
 
1. GARCIA, D. A.; DARÓZ, E. P.; DENARDIN, J.; SILVA, M. E. A. da; SOUSA, L. M. A. e . 

Música e Mulher: efeitos de violência patriarcal de gênero. RAÍDO (ONLINE), v. 12, p. 
9-23, 2018. 

2. PEREIRA, F.; DENARDIN, J. ; GARCIA, D. A. “Meu corpo minha arma”: o FEMEN e as 
religiões. In: GARCIA, D. A.; SOUSA, L. M. A. e.; PRANDI, M. B.; BASTOS, G. G.  (Org.). 
Quando o Feminino grita no poético e no político. 1ed.São Carlos: Pedro & João 
Editores, 2018, v. 1, p. 271-289. 
 

Considerações Finais 
 

Embora o projeto de extensão esteja ainda em seu momento inicial, os resultados 
parciais elencados apontam para o envolvimento acadêmico dos discentes/pesquisadores com 
a temática da Análise de Discurso. Fato esse que tem contribuído sobremaneira para a 
publicação de artigos, capítulos de livros, participação em eventos científicos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato com o projeto: dantielligarcia@gmail.com (coordenadora); asferraris@globo.com 
(subcoordenador). 
Página do Facebook do Grupo de Estudos em Análise de Discurso da UNIOESTE - GEAD: 
https://www.facebook.com/geadunioeste/ 

mailto:dantielligarcia@gmail.com
mailto:asferraris@globo.com
https://www.facebook.com/geadunioeste/
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Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
54567/2018 
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GRUPO DE ESTUDOS LEITURAS FREUDIANAS (GELF) 

 
Dantielli Assumpção Garcia463 (Coordenador da Ação de Extensão) 
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Área Temática: Cultura  
Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Sigmund Freud; Psicanálise; História. 

 
Resumo 
 
Este resumo expandido tem por objetivo apresentar brevemente o projeto de extensão Grupo 
de Estudos Leituras Freudianas – GELF – em andamento na UNIOESTE, campus de Cascavel. 
O projeto é coordenado pela Professora Doutora Dantielli Assumpção Garcia e pelo Professor 
Doutor Alexandre Sebastião Ferrari Soares. Esse projeto de extensão tem como objetivo 
propiciar à comunidade externa e acadêmica da UNIOESTE uma discussão acerca da 
Psicanálise Freudiana e o modo como os pensamentos de Sigmund Freud contribui/contribuiu 
para a constituição de um dizer sobre a constituição do sujeito e seu funcionamento 
inconsciente. 
 
Apresentação 

 
463Professora Doutora, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: dantielligarcia@gmail.com.  
464Professor Doutor, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: asferraris@globo.com.  
465 Doutorando, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. 

E-mail: exemplo@exemplo.com. 
466 Doutorando, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. 
E-mail: nicomedes@gmail.com. 
467 Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-
mail: annapenhopf@hotmail.com. 
468 Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-
mail: renanlorenzatto0610@gmail.com. 
469 Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel s. 
E-mail: alexralerf@hotmail.com. 
470 Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-

mail: deniseherpich@hotmail.com. 
471 Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel s. 

E-mail: silvailloes@gmail.com. 
472 Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel s. 
E-mail: roseligarbossa@hotmail.com. 
473 Graduanda, Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-mail: agneskrieger@hotmail.com. 
474 Graduando, Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-mail: ivan_exemple@hotmail.com. 
475 Graduanda, Letras, Centro de Educação Comunicação e Artes, Cascavel. E-mail: vitoriadelpino@gmail.com. 
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Freud em um de seus textos assim formulava: “Não desejo suscitar convicção; desejo 

estimular o pensamento e derrubar preconceitos”. Assim, afetados pelo pensamento de 
Sigmund Freud, este projeto de extensão – Grupo de Estudos Leituras Freudianas (GELF) – 
pretende estimular entre os seus participantes, discentes, docentes, servidores da UNIOESTE 
bem como a comunidade externa, o pensamento teórico do pai da Psicanálise, derrubando 
preconceitos que ainda estão em funcionamento no século XXI em torno da teoria psicanalítica.  

Durante quatro décadas, na passagem do século XIX para o século XX, Freud foi 
constituindo as bases teóricas e clínicas da Psicanálise, reformulando conceitos, propondo a 
análise de fatos clínicos. Diante disso, estudar e compreender seus textos tem sido uma 
questão que move nosso grupo. Para que esse objetivo seja alcançado, realizamos encontros 
mensais, nos quais discutimos o surgimento da Psicanálise no final do século XIX e início do 
século XX. Como resultados dessas discussões, pretendemos organizar publicações coletivas, 
nas quais as reflexões desenvolvidas no grupo serão divulgadas. 

A proposta desse projeto de Extensão, portanto, justifica-se por buscar atender a uma 
realidade social, local e regional de demandas apresentadas pelos discentes do Programa de 
Pós-Graduação em Letras acerca de estudos sobre a vertente psicanalítica freudiana. Com a 
finalidade de fortalecer a formação intelectual, cidadã e profissional desses discentes, foi 
pensada essa proposta de um grupo de leituras, a qual teve/tem como objetivo central discutir 
e apresentar alguns textos teóricos de Sigmund Freud. A proposta possui um caráter educativo, 
social, cultural e científico e se estende não só aos alunos do Programa de Pós-Graduação em 
Letras, mas a todos os discentes, sejam esses da Graduação ou da Pós-Graduação, da 
UNIOESTE. Ademais, à comunidade externa que se interesse pelos estudos de Sigmund 
Freud (psicólogos, psicanalistas, historiadores, professores, médicos etc.).  
 
Procedimentos Adotados 
 
 As atividades do grupo são desenvolvidas por meio da leitura mensal e discussão de 
textos de Sigmund Freud, bem como de seus biógrafos, os quais buscam dizer quem foi Freud 
e em que contexto sócio-histórico-ideológico emerge a Psicanálise.  

Em cada encontro, realizamos a leitura coletiva de um dos textos biográficos e/ou 
teóricos de Sigmund Freud. Nesses dois anos de projeto, realizamos a leitura das seguintes 
biografias: 
 

1. JONES, E. Vida e obra de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. (vol.1 a vol.3) 
2. ROUDINESCO, E. Sigmund Freud. Na sua época e no nosso tempo. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2016. 
 
No decorrer do ano de 2019, iniciamos a leitura do livro Freud e o inconsciente, de Luiz 

Alfredo Garcia-Roza. Na continuidade do projeto, pretendemos trabalhar o seguinte referencial: 
 
Quadro 1 – Relação de conteúdos a serem lidos pelo grupo 
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1. Leitura do texto FREUD, S. [1915]. Sobre a transitoriedade. ___. 
Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1996. Vol. XIV. 

2. Leitura do texto FREUD, S. [1917]. Luto e melancolia. ___. Edição 
Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996. Vol. XIV. 

3.Leitura do texto FREUD, S. [1930]. O mal-estar na civilização. ___. 
Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1996. Vol. XXI. 

4. Leitura do texto FREUD, S. [1913]. Totem e Tabu. ___. Edição 
Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996. Vol. XIII. 

 
Resultados 
 

Os resultados desses dois primeiros anos do projeto são concernentes à compreensão 
do contexto de emergência da Psicanálise. Além de trabalharmos com a biografia de Sigmund 
Freud escrita por Ernest Jones, assistimos aos filmes Quando Nietzsche Chorou, no qual se 
explora uma análise (ficcional) entre Friedrich Nietzsche e Josef Breuer (professor de Sigmund 
Freud), e Método Perigoso, filme que aborda a relação entre Sigmund Freud e Carl Gustav 
Jung. Também iniciamos a leitura do texto Freud e o inconsciente, de Luiz Alfredo Garcia-Roza, 
o qual aborda os principais conceitos psicanalíticos.  

Pretendemos ter como resultados desse projeto de extensão a produção de um 
conhecimento acerca da vida e obra de Sigmund Freud entre os discentes dos cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação da UNIOESTE e a comunidade externa bem como a 
elaboração de artigos coletivos em que as discussões traçadas no grupo serão divulgadas. 

 
Considerações Finais 
 

O projeto de extensão está ainda em desenvolvimento, mas as discussões 
desenvolvidas no grupo têm indiciado um envolvimento dos participantes com a temática da 
Psicanálise e com o que foi dito sobre Sigmund Freud desde o surgimento de uma teoria que 
colocava no centro das discussões o sujeito e seu funcionamento inconsciente. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato com o projeto: dantielligarcia@gmail.com (coordenadora); asferraris@globo.com 
(subcoordenador). 
Página do Facebook do Grupo de Estudos Leituras Freudianas – GELF: 
https://www.facebook.com/groups/1584233728344412/  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

mailto:dantielligarcia@gmail.com
mailto:asferraris@globo.com
https://www.facebook.com/groups/1584233728344412/
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GRUPO DE LEITURAS E ESTUDOS LITERÁRIOS CONFLUÊNCIAS DA LITERATURA E 

OUTRAS ARTES: UM ANO DE TRAJETÓRIA 

 
Maricélia Nunes dos Santos476 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Paulo Henrique dos Santos477 
 

Área Temática: Cultura 
Linha de Extensão: Artes integradas 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: literatura; teoria; crítica. 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo divulgar as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de 
extensão denominado Grupo de leituras e estudos literários confluências da literatura e outras 
artes, em vigência desde março de 2018. A atividade, desenvolvida mensalmente, com a 
participação de acadêmicos do curso de graduação em Letras, alunos da pós-graduação em 
Letras e docentes dos cursos, além de egressos e demais membros da comunidade externa, 
consiste na criação de espaço para compartilhamento de experiências de leitura tanto do texto 
literário como de referenciais teóricos e críticos fundamentais para seu estudo. 
 
Apresentação 
 

O projeto de extensão Grupo de leituras e estudos literários confluências da literatura e 
outras artes, em vigência desde o mês de março de 2018, originou-se de atividades já 
desenvolvidas anteriormente. Trata-se de um projeto de extensão que formaliza as atividades 
de reflexão científica conjunta desenvolvidas desde anos anteriores com vistas à integração 
entre docentes de Letras seus orientandos de graduação, mestrado e doutorado, bem como 
de pesquisadores externos que possuem pesquisas convergentes na área dos estudos 
literários. 

Articulado ao Núcleo de pesquisa Núcleo de Estudos Comparados e Pesquisas em 
Literatura, Cultura, História e Memória na América Latina, o projeto tem como orientação a 
criação de um espaço/tempo para o compartilhamento de experiências de pesquisa entre 
sujeitos que se encontram em diferentes fases do processo investigativo, de forma a possibilitar 
o trabalho conjunto e a articulação entre as pesquisas. Parte-se do entendimento de que o 
compartilhamento de experiências pode ser de grande importância no sentido de guiar suas 
práticas e fortalecer seu potencial de pesquisador no âmbito dos estudos literários e outras 
artes. 

As experiências nos cursos de graduação e pós-graduação em Letras nos têm mostrado 
quão produtivas são as interações entre os estudantes desses dois níveis de ensino. O contato 
de estudantes de Iniciação Científica e aqueles que estão em fase de conclusão de curso com 
outros que já se encontram em etapa mais avançada de estudos, como é o caso de mestrandos 

 
476 Doutora, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: maricelianuness@hotmail.com. 
477 Graduado, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: paulohenriqueferneda@gmail.com. 



 

 

Pá
gi

n
a6

17
 

e doutorandos, possibilita que os primeiros encontrem amparo para além da figura do 
orientador na atividade de pesquisa. De igual modo, tal prática contribui para que os pós-
graduandos ampliem suas habilidades no sentido de não só desenvolverem suas pesquisas 
em caráter individual, mas de visualizarem nessa atividade a sua futura função de formadores 
de pesquisadores. Além disso, a interação entre orientandos, orientadores e demais 
pesquisadores dos estudos literários consiste em situação propicia para o aprofundamento e 
compartilhamento de leituras e maior diálogo entre esses indivíduos na articulação e execução 
de outras atividades relacionadas à pesquisa, como é o caso da organização e participação 
em eventos científicos, publicação das pesquisas etc.  
 
Procedimentos Adotados 
 

As atividades do projeto contemplam a realização de encontros mensais, nos quais os 
docentes e os pós-graduandos impulsionam reflexões do grupo em relação a textos literários, 
dramatúrgicos, filosóficos, críticos e teóricos previamente lidos. O cronograma dos encontros 
é definido em conjunto, com vistas a possibilitar a participação do maior número possível de 
pesquisadores.  

Ao final de cada encontro, define-se a próxima leitura a partir da lista previamente 
apresentada. Todos os participantes têm o compromisso de ler e fazer anotações para 
contribuir nas discussões, estabelecendo as devidas relações com suas pesquisas individuais 
e com o grupo de pesquisa de que fazem parte. 

Ao longo de 2018, foram realizados oito encontros nos quais procedeu à discussão das 
obras listadas abaixo (Quadro 1).  
 
Quadro 1 – Relação das atividades desenvolvidas ao longo de 2018 
 

Encontro Data Obras discutidas 

Encontro 1 29/03/2018 Encontro inicial – apresentação de pesquisas dos membros do 
grupo e definição de cronogramas e obras 

Encontro 2 26/04/2018 Uma literatura nos trópicos – Silviano Santiago 
El coronel no tiene quien le escriba – Gabriel García Márquez 
El coronel no tiene quien le escriba – filme dirigido por Arturo 
Ripstein 

Encontro 3 07/06/2018 Literatura e sociedade – Antonio Candido 
A terceira margem do rio – Guimarães Rosa 
O jardim das veredas que se bifurcam – Jorge Luis Borges 

Encontro 4 05/07/2018 Literatura e sociedade – Antonio Candido 
A terceira margem do rio – Guimarães Rosa 
O jardim das veredas que se bifurcam – Jorge Luis Borges 

Encontro 5 16/08/2018 A intertextualidade – Thiphaine Samoyault 

Encontro 6 20/09/2018 A intertextualidade – Thiphaine Samoyault 

Encontro 7 18/10/2018 Literatura Compara na América Latina – Eduardo Coutinho 

Encontro 8 22/11/2018 Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia – Guiles Deleuze e Félix 
Guattari 
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Resultados 
 

A realização das leituras e discussões em conjunto tem contribuído para a formação dos 
estudantes como pesquisadores, promovendo um aprofundamento das suas leituras 
individuais e melhor assimilação de conceitos teóricos bem como um contato contínuo com a 
prática leitora do texto artístico. Simultaneamente, tal prática fortalece os vínculos entre os 
membros do grupo de pesquisa a que pertencem (Confluências da Ficção, História e Memória 
na Literatura e nas Diversas Linguagens), de modo a tornar a pesquisa um espaço de interação 
e não de encerramento em si mesma. 
  
Considerações Finais 
 

Ao longo de um ano de vigência do projeto, se observou grande interesse dos 
participantes em relação ao desenvolvimento das atividades e estreitamento de laços entre 
estes, de modo que se vislumbra o potencial de trabalho em equipe com vistas ao 
fortalecimento do grupo de pesquisa bem como dos estudos na área de investigação.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
O contato com o grupo pode ser estabelecido via e-mail à coordenadora 
(maricelianuness@hotmail.com). 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53674/2018. 
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HETEROCONTROLE DA FLUORETAÇÃO DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR. 

 
André Luiz Marçal Terreri478 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Anna Kallyne Eberts Sebastiany479, Carolina Norbach Tadioto480, Marina da 
Silva Cavallari481, Ari Emanuel Daltoé5, Carlos Eduardo Vanso6, Roberto Augusto König7, 

Afonso Elias Lermen8 , Amanda Naelly Voinaski Dall Agnol9. 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Fluoretação da água. Flúor. Vigilância sanitária. 

 
Resumo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a concentração de flúor, nas águas de abastecimento 
público do município de Cascavel. Foram definidas 6 unidades de saúde como pontos de 
coleta. A coleta foi realizada mensalmente durante o período de um ano. As amostras coletadas 
foram analisadas no laboratório de bioquímica do Curso de Odontologia. Foram analisadas 144 
amostras, sendo que 46 (31,9%) amostras estavam acima do limite 0,94 ppm e 6 (4.2%) 
amostras estavam abaixo do limite de 0,65ppm. 
 
Apresentação 
A técnica de fluoretação das águas de abastecimento público corresponde a ajustar e controlar 
os teores de fluoretos em águas de abastecimento público para que estes, situando-se em 
determinados intervalos, possam produzir um efeito conhecido: a prevenção da cárie dentária 
(FRAZÃO; NARVAI, 2017). Dessa forma, a concentração de fluoreto é um parâmetro relevante 
para avaliação da qualidade nas águas de consumo, seja pela possibilidade de prevenção da 
cárie dentária, quando presente em níveis adequados, seja pelo potencial de provocar fluorose 
dentária, quando em níveis elevados. Estabelecer níveis de segurança para o fluoreto em 
águas de consumo é uma medida imprescindível de proteção à saúde humana (FRAZÃO; PERES; 
CURY, 2011). O heterocontrole deve servir como ferramenta para garantir a eficácia e a 
segurança da fluoretação e seus resultados devem ser encaminhados aos municípios (SALIBA; 
et al.,2009) para que, se necessárias, medidas sejam adotadas, pois há estudos recentes que 
mostram resultados do heterocontrole com variações significativas na concentração de fluoreto 
em algumas localidades brasileiras (STANCARI; DIAS JÚNIOR; FREDDI, 2014. KUHNEN et 
al., 2017. PIORUNNECK; DITTERICH; GOMES, 2017). Diante da importância da fluoretação 
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6 Graduando, Odontologia, CCBS, Cascavel. 
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para a saúde pública e da importância do monitoramento das concentrações adequadas de 
fluoreto na água de abastecimento público, este trabalho teve por objetivo analisar o 
heterocontrole da fluoretação do município de Cascavel durante o período de 12 meses, entre 
2017 e 2018. 

 
Procedimentos Adotados 
Para a realização deste trabalho foi preciso conhecer a rede de distribuição de água do 
município por meio das estações de tratamento de água (ETA) e suas abrangências espaciais. 
Para a definição dos pontos de amostragem para coleta da água durante a execução da 
pesquisa foi utilizado o Guia de Amostragem para Vigilância da Concentração do Fluoreto na 
Água de Abastecimento Público elaborado pelo Centro Colaborador do Ministério da Saúde 
em Vigilância da Saúde Bucal (CECOL) (CENTRO COLABORADOR DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE BUCAL, 2014).  
Para o município de Cascavel, onde há três ETA com reservatórios de aplicação de flúor, 
ficaram determinadas, como pontos de coleta, seis Unidades Básicas de Saúde (UBS), mais 
próximas e mais distantes das três estações de tratamento das águas. A coleta foi realizada 
mensalmente durante o período de um ano, de outubro de 2017 a setembro de 2018, 
totalizando 72 amostras. As amostras coletadas foram analisadas, em duplicata, no laboratório 
de bioquímica do Curso de Odontologia da UNIOESTE, utilizando-se um analisador de íons 
acoplado a um eletrodo medidor de íon fluoreto da marca Analyser® mod. 18AF, tendo como 
valor referencial a média das duas leituras. Antes das análises foi realizada a calibração do 
aparelho a partir da solução padrão 100 ppm de fluoreto Analyser®, onde foram preparadas 
soluções padrões de 0,1 ppm e 1 ppm, nas quais, o eletrodo foi parcialmente imerso, até a 
estabilização da leitura para estes parâmetros. As amostras coletadas foram preparadas e 
adicionadas a elas a solução ajustadora de força iônica TISSAB III Analyser®. Para discussão 
dos resultados foi utilizado os critérios do CECOL (CENTRO COLABORADOR DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE BUCAL, 2011), que propôs um critério 
para a classificação das águas segundo o teor de fluoreto e de acordo com a variação da 
temperatura da região. 
Quadro 1. Critérios propostos pelo Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância 
da Saúde Bucal da Universidade de São Paulo (CECOL, 2011). 
 

Teor de flúor na água (ppm) Benefício (prevenir cárie) Risco (produzir fluorose) 

Localidades com médias das temperaturas máximas anuais que se situam abaixo de 26,30 C 

0,65 a 0,94 Máximo Baixo 

Localidades com médias das temperaturas máximas anuais que se situam entre de 26,30 C e 32,50 C 

0,55 a 0,84 Máximo Baixo 

Localidades com médias das temperaturas máximas anuais que se situam acima de 32,50 C 

0,45 a 0,74 Máximo Baixo 

 
 
 
Resultados 
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O valor da média de temperatura máxima do município foi utilizado como parâmetro para a 
análise da concentração de fluoreto na água de abastecimento. Para o município pesquisado, 
no período de outubro de 2017 até setembro de 2018, as médias de temperaturas máximas se 
situaram em torno de 19. 5°C.Pode-se observar que 46 (31,94%) amostras estavam acima do 
limite 0,94 ppm e 6 (4.16%) amostras estavam abaixo do limite de 0,65ppm. A faixa de 
concentração de fluoreto entre 0,65 a 0,94 ppm, que é considerada a de melhor combinação 
benefício-risco, foi constatada 63,9% do total de amostras coletadas. Entre os pontos de coleta, 
a Unidade Morumbi foi a que apresentou o maior número de amostras, 83,3%, com 
concentração de fluoreto entre 0,65 e 0,94 ppm, entretanto, dois pontos de coleta apresentaram 
metade (50%) de suas amostras fora deste padrão. (Tabela1) 
Tabela 1. Resultados obtidos da concentração de fluoreto de acordo com critério técnico do 
Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal (CECOL) por 
localidades. Cascavel, PR, 2019. 

 

Nota: * observa-se que a melhor combinação benefício-risco ocorre na faixa de 0,65 a 0,94 ppm. 

A estatística descritiva foi realizada (média, mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de 
variação e amplitude) para as 72 amostras analisadas em duplicatas, totalizando 144 análises. 
Pode-se observar que o maior coeficiente de variação ocorreu no Parque Verde (26,96%), 
apresentando o valor mínimo (0,43 ppm) e o valor máximo (1,14 ppm), seguido do Parque São 
Paulo, que apresentou o coeficiente de variação de 14,87% com o valor mínimo (0,66 ppm) e 
o valor máximo (1,15 ppm). (Tabela 2) 
Tabela 2 – Medidas de tendência central e dispersão das concentrações de flúor por 
localidade. Cascavel, PR, 2019. 
 

Região de coleta Média 
ppm 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Amplitude 

Los Angeles 0,82 0,13 15,2% 0,65 1,10 0,45 

Floresta 0,83 0,12 16,1% 0,61 1,07 0,46 

XIV de Novembro 0,94 0,10 11,3% 0,70 1,05 0,35 
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Parque São Paulo 0,92 0,13 14,8% 0,66 1,15 0,49 

Parque Verde 0,82 0,22 26,9% 0,43 1,14 0,71 

Morumbi 0,87 0,09 11,3% 0,70 1,09 0,39 

 

No Gráfico 1 foi possível observar, entre os meses de abril e junho, o maior número de 
amostras com teores acima do limite 0,94 ppm. Com relação ao valor mínimo, este foi 
observado durante dois meses (julho/agosto) consecutivos, em um dos pontos de coleta 
(Unidade Parque Verde), sendo que no mês seguinte, o teor flúor voltou para dentro do padrão 
0,65 a 0,94 ppm.  
 
Gráfico 1. Média dos teores de flúor (ppm) encontrados nas amostras de água coletadas, por mês de 
acompanhamento. Cascavel, PR, 2019. 

 

 

Nota: *observa-se a linha vermelha pontilhada que representa os valores de limite ideal para os teores de flúor adequados para Cascavel, PR. 

O resultado das análises das águas do presente trabalho mostrou que 63,9% das amostras de 
água fluoretada se encontraram na faixa de melhor risco-benefício, 0,65 a 0,94 ppm, pela 
classificação proposta pelo CECOL. Resultado muito semelhante também foi encontrado na 
pesquisa (PEIXOTO et al., 2012.) de monitoramento nas águas de abastecimento público no 
município de Jaguaribara, Ceará, onde se observou que 63,9% estavam dentro dos limites 
aceitáveis (0,55 a 0,84 ppm), porém no estudo de Jaguaribara as amostras que estavam fora 
do limite aceitável, eram subdosagens, enquanto que, neste estudo as amostras que estavam 
fora do limite aceitável são superdosagem. Considerando pesquisas (PIORUNNECK; 
DITTERICH; GOMES, 2017. UCHIDA  et al., 2018. BERGAMO et al, 2015. WAMBIER et al, 
2007.) de heterocontrole, no estado do Paraná, os resultados se diversificam 
consideravelmente. Os resultados (UCHIDA, TH et al.,2018) da análise das águas de 23 
municípios pertencentes à 15ª Regional de Saúde do Paraná mostraram que 79,5% das 

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

T
eo

r 
d

e 
fl

ú
o
r 

(p
p

m
)

Tempo de análise do teor de flúor na água

UBS Los Angeles

UBS Floresta

UBS XIV de Novembro

USF Parque São Paulo

USF Parque Verde

USF Morumbi



 

 

Pá
gi

n
a6

24
 

amostras de água fluoretada se encontraram na faixa de melhor risco-benefício, um resultado 
bastante favorável. Já nos municípios com população acima de 50 mil habitantes da Região 
Metropolitana de Curitiba/PR, do total de 2.797 amostras de água analisadas, somente 51,5% 
estavam na faixa de melhor benefício-risco para a concentração de fluoreto, apresentando um 
resultado insatisfatório (PIORUNNECK; DITTERICH; GOMES, 2017). No Estado do Paraná, o 
melhor resultado (BERGAMO et al, 2015) em estudos de heterocontrole foi na cidade de 
Maringá, no ano de 2010, que mostrou que 86% das amostras coletadas do sistema de 
abastecimento de água estavam de acordo com a melhor combinação benefício-risco. Na 
cidade de Ponta Grossa/PR dois terços das amostras encontravam-se fora do padrão ideal de 
0,55 mgL/F a 0,84 mgL/F, com predomínio de amostras com superdosagem, chegando a 
13,4% o percentual de amostras com teores de flúor acima de 1,1 mgL/F (WAMBIER, et 
al.,2007).Neste estudo o resultado das análises mostrou 31.9% das amostras na faixa de 
concentração de fluoreto entre 0,95 mgL/F e 1,24 mgL/F, que representa risco moderado de 
fluorose, em conformidade com os parâmetros da CECOL, contudo, as mais altas 
concentrações encontradas não ultrapassaram 1.16 mgL/F, ficando bem próximas do limite 
aceitável. 
 
Considerações Finais 
Apesar da maioria das dosagens (63,9%) estarem dentro dos limites, houve flutuações dos 
níveis de Fluoretos, com predomínio de superdosagem, encontradas no abastecimento público 
de água em Cascavel durante os 12 meses de avaliação. Esses resultados sugerem a 
continuidade do monitoramento externo da fluoretação da água, a fim de fornecer suporte para 
os ajustes apropriados junto à SANEPAR. Até o momento, não existem dados publicados em 
relação à presença ou não de fluorose nos escolares do município, e diante disso, um estudo 
que objetive descrever a fluorose nesta população torna-se relevante. 

Forma(s) de contato com a ação 
andreterreri@hotmail.com telefone: 45- 991396886. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
Não há 
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HORTA MANDALA NAS ESCOLAS: DA CONTRUÇAO A UTILIZAÇÃO COMO 

FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 
Wilson João Zonin482 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Wellington de Oliveira Melquiades483, Caio Fernando de Campos Lambert484, 
Jefferson dos Santos Vorpagel485 

 
Área Temática: (Meio Ambiente) 

Linha de Extensão: (Desenvolvimento rural e questões agrárias) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Agroecologia; Agronomia; Desenvolvimento rural sustentável. 
 
Resumo 
 
Presentemente existe uma lógica na produção alimentícia no mundo, o qual deve se produzir 
em larga escala e a qualquer custo, as pessoas tem consumido produtos que são tratados a 
base de agrotóxicos e químicos, os quais expostos em longo prazo aos consumidores acabam 
causando problemas de saúde, outra problemática é que as crianças acabaram perdendo a 
noção de alimentação saudável. Sendo assim, para contrapor essa lógica, apresenta-se o 
sistema produtivo de horta mandala agroecológica nas escolas como ferramenta pedagógica 
o qual auxilia os professores a difundirem a educação ambiental e conscientizar os alunos da 
importância de se produzir alimentos sem agrotóxicos, dando noção básica do cuidado com a 
natureza também, ensinando os mesmo a cultivar o que comem. O trabalho se fez valer de 
uma metodologia qualitativa, sendo um estudo de caso, utilizando de entrevista 
semiestruturada, para levantamento de dados após implantação da horta na escola do distrito 
de planalto do Oeste-Pr. Resultados que demonstram como a horta pode ser um centralizador 
de ideias sustentáveis tanto para escola, alunos professores e comunidade. 
 
Apresentação 
 
O projeto faz parte de uma rotina de ações extensionistas do “Programa de desenvolvimento 
rural sustentável da bacia do Paraná III” que promove o desenvolvimento rural sustentável -
DRS- no oeste do Paraná, nesse pensamento o autor Sachs (2002) elenca as seguintes 
dimensões para que ocorra esse processo DRS, sendo eles: sustentabilidade, social, 
econômica, cultural, ecológica e geográfica, tais dimensões englobam no pensamento de 
desenvolvimento, que por sua vez apresentam um norte para medir esse alcance. Uma das 
ações é a implantação de hortas mandalas agroecológicas em escolas para a difusão de 

 
482 Professor Dr., Agronomia, Centro de Ciências Agrarias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
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483 Graduando, Agronomia, Centro de Ciências Agrarias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
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484 Graduando, Agronomia, Centro de Ciências Agrarias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

caiolamberts@gmail.com. 
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saberes ambiental que ela propõe levar a sociedade, esse estudo de caso retrata a experiência 
da implantação de uma horta mandala no distrito de Planalto do Oeste-Pr. O qual foi feito como 
horta modelo, pois a disseminação de conhecimento gerado através dela propiciou uma gama 
de resultados e alcançou o objetivo principal de ferramenta pedagógica auxiliadora na 
conscientização e educação ambiental. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia empregada é qualitativa, pois busca aprofundar nos dados obtidos no campo, 
dados esses coletados através de entrevista semiestruturado, junto a professora coordenadora 
da escola de planalto do oeste, distrito este, localizada na cidade de nova santa rosa-Pr. Afim 
de obter dados referente a implantação da horta. Mattar (2001) corrobora dizendo que a 
pesquisa deve prover conhecimento sobre o tema ou problema, entendo que é necessário 
levantar conhecimento para familiarizar o pesquisador, estabelecendo conceitos e obtendo 
informações, cumprindo assim com os objetivos da pesquisa. 
 
Para embasamento teórico realizou-se uma pesquisa bibliográfica a qual deu suporte tanto na 
explicação da importância de ter uma horta mandala na escola, assim como, para dar suporte 
para a escrita do projeto. 
 
Resultados 
 
Ao que tange o resultado, teremos dois tipos de resultados, o primeiro que é o passo a passo 
de como implantar uma horta mandala agroecológica e o segundo é os resultados obtidos junto 
à entrevista com a coordenadora da escola quanto os resultados da horta depois de 
implantado.  
 
A implantação da horta se deu através da escolha de um local, a escola escolhida foi 
selecionada através de um projeto selecionado por ter um cunho social de ajudar famílias 
carentes, ela possui 6 professoras e 45 alunos. 
Sobre a duração da implantação, ele se deu durante 10 horas de trabalho, com uma equipe de 
8 colaboradores. 
 
Passo 1: escolha do local: Deve-se escolher um local onde não existe sombreamento de 
arvores e construções, sem declive, com fácil acesso a agua encanada e tamanho da área 
disponível que comporte a mandala desejada. No estudo de caso foi escolhido os fundos da 
escola. 
 
Passo 2: Desenho do Projeto da horta Mandala Agroecológica: A escolha do projeto é adaptada 
ao local para melhor execução, o projeto é desenhado de forma arquitetônica respeitando as 
medidas e necessidades de quem solicitou, assim podendo ter melhor resultado de produção 
e facilidade de manejo, o exemplo do estudo de caso é a horta mandala agroecológica, com 
três entradas, com 4,5 metros de diâmetro, com canteiros de plantio de 70 centímetros e 
corredores de acesso para manejo 50 centímetros  
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Passo 3:Escolha do Material: A escolha do material é através de objeto de mais fácil acesso, 
o cercamento da horta pode ser realizado com qualquer coisa, por exemplo: bambu, tijolo, 
telha, garrafa pet, concreto, madeira, entre outras coisas. É desejável que seja de forma mais 
sustentável possível. 

 
Imagem 1: Material de cercamento da horta 

Passo 4: Limpeza do Terreno: É necessário a limpeza do terreno, pois muitos desses terrenos 
possuem plantas daninhas, entulhos galhos que prejudicam na execução da horta, outro 
aspecto importante é o nivelamento do local que deve ser realizado neste momento, o 
importante o nivelamento pela questão de chuvas, pois se estiver com alguma parte mais baixa 
ele acumula a água da chuva e danifica a horta, deixando locais empoçados trazendo 
problemas para a cultura.  
 
Passo 5: Projeto de irrigação central da horta: Pelo fato de o encanamento ser centralizado na 
horta e ser subterrâneo para não atrapalhar a construção e o manejo da horta se faz necessário 
planejar a irrigação antes da construção da horta mandala, primeiro deve-se escolher a saída 
de água mais próxima de onde será realizado a horta, fazer uma escavação de valeta até onde 
foi escolhido o centro da horta, fazer a ligação do encanamento até o centro onde futuramente 
será ligado a um aspersor de água: no estudo de caso foi utilizado 2 barras de 6 metros de 
cano tubo 20 milímetros, cola pvc, usando duas curvas. 

 
Imagem 2: caminho para irrigação 
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Passo 6: Construção da horta: é necessário primeiramente demarcar a construção dos 
canteiros analisando o projeto em seguida deve-se levantar as paredes do canteiros com os 
objetos que foram escolhidos. No estudo de caso,  foi utilizado tijolos que sobram da produção. 

 
Imagem 3: Construção da horta mandala  

Passo 7: Preenchimento dos canteiros: O preenchimento dos canteiros é realizado com terra 
e adubo, o adubo deve ser orgânico, no estudo de caso utilizamos a terra do local, incorporada 
com a compostagem. 

 
Imagem 4: preenchimento das canaletas da mandala 

Passo 8: Escolha das cultura e plantio: A escolha das culturas foi por sazonalidade, o que 
rendia mais na época de horticultura foi a escolha, no estudo de caso as cultura foram, alface, 
cebolinha, couve, cenoura beterraba, almeirão salsinha, rúcula. 
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Imagem 5: Plantio das culturas 

Passo 9: Capacitação: após termino da horta foi ensinado aos professores, sobre irrigação, 
plantio, sazonalidade, adubação, manejo de pragas de forma agroecológica. 
 
Após tudo isso o retorno a escola se deu depois de 6 meses da implantação e foi entrevistado 
a coordenadora do projeto, Relatos da professora demonstram o quanto foi importante para 
essa horta mandala para escola, “hoje eu posso dizer, que a horta é o coração da nossa escola” 
a mesma comenta que sobre a utilização da mandala “ Todo dia quando vou regar a horta, os 
alunos querem ir junto e ver o processo”, “Em toda refeição é disponibilizado algo com alguma 
coisa que a gente tira da horta, uma cenoura, um alface, fazemos suco de cidreira e as crianças 
adoram” isso demonstra a satisfação e utilização e importância que a horta tem para essa 
escola. 
 
A manutenção da horta foi uma preocupação por parte da implantação do projeto, porem a 
coordenadora informou que as novas culturas para plantio são fornecidas pelos pais dos 
alunos, os quais auxiliam a manter a horta. 
 
Por fim, como a coordenadora a manteve agroecologicamente, até no controle de pragas, a 
mesma diz “Eu ensino que o alimento que as crianças estão comendo, além de ser elas que 
plantam, é uma comida sem veneno que faz bem pra nossa saúde” isso demonstra a 
conscientização e educação ambiental que a horta está trazendo as crianças. 
 
Considerações Finais 
 
Considera-se efetivo a implantação da horta seguindo esse passo a passo, sendo que a 
mesma se provou eficiente como disseminador de educação ambiental, assim como 
ferramenta pedagógica de conscientização ambiental para professor, aluno e comunidade, 
uma vez que o aluno também leva essas ideias de produzir alimento sem veneno para suas 
casas. 
 
Outro fator importante é que a horta se demonstra ser um sistema produtivo que traz uma 
produção boa com um custo baixo, uma vez que não usa defensivos agrícolas, nem químicos 
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para produção, seu adubo é compostagem feita de folhas o cercamento geralmente é de 
doação, o único gasto foi com o sistema de encanamento, porém um custo viável. 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: wellingtontripa@icloud.com; rondon.ppgdrs@unioeste.br Tel: (045) 3284-7916 e 3284-
7918  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
85960-000 
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Linha de Extensão: Terceira Idade 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Envelhecimento; terceira idade; universidade aberta. 
 
Resumo 
 
 
Humanidade para o envelhecimento saudável é fruto de uma proposta da UNATI 
(Universidade Aberta à Terceira idade), da UNIOESTE do campus de Marechal Cândido 
Rondon. É um projeto de extensão fruto de um trabalho coletivo de professores 
representantes de cada colegiado dos cursos do campus. A principal missão da UNATI 
campus Marechal é a criação de espaços na universidade para que seja possível a 
inserção e formação política, social e cultural da população idosa, para que assim o idoso 
desenvolva suas potencialidades e tenha a ciência da importância de sua cidadania 
atuando e interagindo no contexto familiar e comunitário promovendo uma maior 
participação social e política na melhoria da sua condição de vida. A UNATI reiniciou suas 
atividades em agosto de 2014 e de maneira informal participou do processo de 
elaboração da Resolução Nº 226/2014-CEPE da UNATI, aprovada em 09 de outubro de 
2014. Assim, as atividades passaram a ter efetividade a partir do ano de 2015, sob a 
coordenação do professor Alberto Saturno Madureira, atualmente a coordenadora 
Christiane Vilela juntamente com a equipe de professores buscam novas estratégias e 
métodos para a fomentação de novos cursos, atividades, oficinas e palestras como meio 
para desenvolver os objetivos da UNATI local. Hoje em dia foram adotadas a proposição 
de dois cursos que vem se desenvolvendo: Qualidade de Vida, e o projeto Coração de 
Ouro, além da possibilidade de participação de pessoas na terceira idade que tenham 
nível médio de escolaridade concluído, de participarem em algumas disciplinas dos 
cursos de graduação. Tudo isto busca proporcionar ao idoso que amplie seus conhecimentos 
em áreas de seu interesse e trocas de experiências promovendo a 
socialização. 
 
 
 
 
Apresentação 
 

Os idosos são a parcela da população que mais cresce no mundo. Projeções das 
Nações unidas (ONU) indicam que uma em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos ou 
mais. O estudo aponta, ainda, que, em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos que 
crianças menos de 15 anos. Portanto, dar qualidade de vida aos idosos é dar qualidade de vida 
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para a comunidade em geral. No Brasil entre 2005 e 2015, segundo dados do IBGE e dos 
Ministérios da Educação, da Saúde e do Trabalho, a proporção de idosos de 60 anos ou mais, 
na população do País, passou de 9,8% para 14,3% Para atender essa parcela da população e 
ao aumento da expectativa de vida, propostas efetivas, na área de saúde, educação social e 
economia são necessárias e as universidades brasileiras tem um papel fundamental no sentido 
de fornecer subsídios para as pessoas envelhecerem sadiamente e com qualidade de vida.  

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná vem se consolidando ao longo dos anos, 
na ampliação de suas ações, firmando-se como uma Instituição qualificada para o 
desenvolvimento de programas diversificados. Esta Universidade tem se credenciado, de 
forma satisfatória, na formação acadêmica, cultural, cientifica e profissional. 

Nesse sentido, o programa Universidade Aberta da Terceira Idade- UNATI se constitui 
numa proposta que remete a uma política de inclusão social, como também possibilita ao idoso 
aprofundar “ conhecimentos em alguma área de seu interesse e ao mesmo tempo trocar 
informações e experiências com os jovens”. 

Na Unioeste a Unati se faz presente e desenvolve atividades importantes no contexto 
da melhoria da qualidade de vida dos idosos, e tem como meta atender a demanda educativa 
de pessoas da terceira idade, contribuindo na melhoria das capacidades: pessoais, funcionais 
e sócias, por meio da formação e atenção social, que visa criar e dinamizar regularmente 
atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio, na busca de um bem melhor. 

 Um dos aspectos especialmente interessante, na educação na terceira idade, é a 
incorporação das pessoas idosas a atividades formativas, sociais, culturais e físicas, tendo uma 
grande repercussão na sua qualidade de vida (SOLÉ,2005). 

A educação para a terceira idade hoje é uma realidade, com o intuito de oferecer aos 
idosos a conservação de sua autossuficiência, a adaptação social e forma de manter seu 
vínculo com o desenvolvimento social atual, fazendo com que os idosos se sintam parte da 
sociedade. Além disso, busca criar uma atmosfera, favorecendo o processo de envelhecimento 
ativo.  

Atualmente, há um grande número de idosos que estão participando de programas 
educativos e/ou cursos formativos de diversos tipos, em diferentes contextos educativos 
(Universidade da Terceira Idade, aulas de extensão universitária, clubes da terceira idade, 
associações etc.) o que faz da educação da terceira idade um movimento no auge na 
sociedade atual, e com perspectivas de seguir crescendo. 
Neste contexto, tendo em vista as grandes mudanças no mundo inteiro, novos desafios 
educacionais nos são impostos neste séc. XXI, amparados aqui no Brasil, pela lei 10.741 de 
01/10/2003 decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. 
Esta lei chama a atenção, em seu inciso VII, para “o estabelecimento de mecanismos que 
favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos bio-psico-
sociais de envelhecimento”.  

No campus de Marechal Cândido Rondon diversos projetos são realizados durante o 
ano visando proporcionar à terceira idade além de atividades que possam promover uma 
melhoria da capacidade física e de saúde, também projetos que tem como objetivo inserir esse 
grupo de pessoas em atividades acadêmicas, possibilitando à participação em aulas de 
formação aberta, aprofundando seus conhecimentos nas áreas de saúde, lazer, 
conhecimentos gerais e temas relacionados à qualidade de vida, desenvolver a autonomia, 
participação e integração dos idosos, no âmbito acadêmico, promover a inserção do idoso em 
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atividades culturais e desenvolver ações sócio-educativas junto à população idosa, produzir 
conhecimento multidisciplinar sobre diversas áreas do saber, oferecer temas e cursos 
especiais a partir do interesse dos idosos integrantes do programa, para que estes atualizem 
seus conhecimentos, podendo assim dar um novo significado as suas vidas, estimular a troca 
de experiências intergeracionais, através de projetos de pesquisa e extensão. Cada disciplina 
ofertada comportará inicialmente até 35 alunos efetivamente matriculados podendo aceitar 
mais 15 alunos que já estejam efetivamente matriculados e necessitem de vaga para 
complementar a carga horaria semanal de 09 horas. Em média de 100 pessoas por trimestre. 
A princípio as mesmas no período de um ano. Cada trimestre será ofertado cinco disciplinas, 
uma para cada dia da semana com início ás14 horas intervalo das 15:30 às 16:00 horas e o 
encerramento as 17:30 horas. Cada aluno devera obrigatoriamente escolher e matricular-se 
em 3 disciplinas, perfazendo um total de 09 horas semanais. Por trimestre cada aluno deverá 
contar com 108 horas/ aula. Assim, durante o primeiro não terá frequentado a 324 horas/aula.   
Poderão participar pessoas com 60 anos de idade ou mais. Os projetos já realizados e que 
estão em andamento em Marechal Cândido Rondon são: 
- Noções Básicas de Informática e Comunicação Digital para a Terceira Idade: Esse 
projeto tem como objetivo promover a inclusão digital do idoso na sociedade, uma vez que 
hodiernamente, a maioria dos meios de comunicação utiliza-se da informática e de seus 
recursos. O aluno aprende a utilizar a internet, criar um e-mail, utilizar as redes sociais, utilizar 
o celular e seus aplicativos de comunicação. O curso é ministrado pelos acadêmicos bolsistas 
da Unati juntamente com a Coordenação. 
- Programa de Qualidade de Vida: Um programa educacional para o desenvolvimento de 
aspectos da qualidade psíquica, social e emocional com praticidade e profundidade, 
fornecendo ferramentas tanto para conquistar excelência de vida como enriquecer a 
inteligência e a compreensão da existência. A metodologia é baseada nos ensinamentos do 
psiquiatra e escritos Augusto Cury. O curso é ministrado pelo Professor Eurides Kuster Macedo 
Junior. 
- Projeto Coração de Ouro: Esse projeto oferece aulas de ginastica para a terceira idade e 
tem como objetivo a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Além da saúde um dos 
maiores benefícios do projeto são os encontros semanais que promovem a integração entre 
as pessoas dessa faixa etária. O projeto é do Professor Alberto Madureira e envolve bolsistas 
de graduação do Curso de Educação Física. 

- Projeto de Inclusão Acadêmica: Nesse projeto qualquer pessoa acima de 50 anos 
de idade que tiver o ensino médio completo poderá se matricular nas disciplinas dos cursos de 
graduação do Campus de Marechal Cândido do Rondon. No final, o acadêmico  receberá um 
certificado de conclusão da disciplina. O objetivo é além do aprendizado, principalmente a troca 
de experiências entre gerações diferentes. Muitas pessoas da terceira idade gostam de voltar 
as salas de aulas e ali encontram um ambiente para novas amizades, para a autoconfiança, 
autoestima e para se ocuparem de forma saudável. 
Procedimentos Adotados 
 

As formas usadas na UNATI campus Marechal Cândido Rondon para a inserção dessa 
população ao meio acadêmico não são somente através de vagas ofertadas nos cursos de 
graduação (que são ofertadas por professores dispostos a fazer uma integração e trocas de 
experiências), além disso a UNATI – Campus Marechal Cândido Rondon busca desenvolver e 
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promover atividades, cursos, seminários, exposições, oficinas e projetos como meio de inserir 
a população idosa no contexto acadêmico. Atualmente o projeto faz esta mediação através dos 
cursos: Qualidade de Vida que tem duração de 12 semanas, e o projeto Coração de Ouro, este 
é um projeto que se aderiu a UNATI, no qual são ministradas aulas de ginastica localizada por 
acadêmicos do curso de Educação Física. Na procura de novas formas de inserir a população 
idosa a equipe unati sempre que possível se reúne para elaborar um planejamento estratégico 
para que seja possível atingir nossa principal missão. 

Para que seja possível atender a população idosa de Marechal Cândido Rondon, uma 
vez que são atendidos aproximadamente 50 idosos, o cronograma de atividades está divido 
em: Projeto Coração de Ouro ocorre todas as segundas, quartas e sextas feiras das 16hrs às 
17hrs, curso de Qualidade de Vida acontece nas quartas-feiras das 14hrs às 15hrs e 30 min e 
as aulas de graduação. É necessário lembrar que as atividades e cursos são gratuitos e 
somente são necessários ter idade igual ou superior a 50 anos e para a extensão em aulas da 
graduação é necessário nível médio e idade igual ou superior a 50 anos, todas as atividades 
ocorrem nas dependências da UNIOESTE.  
 
 
Resultados 
 

Através das atividades propostas o que se pode perceber é o nível de satisfação dos 
participantes, sobretudo porque eles são os atores principais das atividades que a eles são 
direcionadas. Mas como resultados podemos verificar um aumento significativo no número de 
inscritos nos cursos e projetos da UNATI e também pela homenagem da prefeitura de Marechal 
Cândido do Rondon em reconhecimento ao trabalho de inclusão social do idoso rondoniense. 
Porém enquanto atividade de extensão não se tem a pretensão de equiparar a um projeto de 
pesquisa com relatos de estudo de caso, pois a atividade principal é levar este conhecimento 
e a inclusão social.  

 
Considerações Finais 
 
Como podemos observar é de suma importância que a educação seja uma das possibilidades 
para a valorização do papel social e potencialidades do idoso, mostrando que todo o indivíduo 
tem o direito a aprender independentemente da idade, bastando apenas ter condições físicas 
e mentais para tal ação. Podemos então concluir que mesmo o Brasil possuindo políticas 
públicas que garantem metodologias, materiais e professores adequados para atender às 
necessidades dessa população específica, ainda são poucas as ações que garantem o 
cumprimento desses direitos. 
 
 
Forma (s) de contato com a ação 
 
Campus de Marechal Cândido Rondon, sala da UNATI, e-mail:unatimcr@gmail, telefone: 045 
3254 5024. Facebook: UNATI – Marechal Cândido Rondon. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro conforme sua 
instituição. 
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HUMANIZAÇÃO NO CUIDADO À MULHER: CONSULTA DE ENFERMAGEM 

GINECOLÓGICA E NO PRÉ NATAL 

 

Coordenador: Sebastião Caldeira486  
Participantes: Ana Carolina Moritz, Ana Claudia Amaro dos Santos, Ana Paula Fernandes 

Toppe Sales, Anny Carolliny Cruz, Beatriz Talluly Bespalhok, Camila Safranski Martins, Carla 
Regina Marques Lounay, Caroline Motter de Oliveira, Fernanda Cristina Mucelini, Jaqueline 

Tokarski, Julia Reis Conterno, Kamila Caroline Minosso, Khemilly Adriana dos Santos 
Soares, Laura Hipolito Xavier, Marcos Eduardo dos Santos Alves, Mariane Comparin Pereira 

da Silva, Mediury Moara Pissaia de Lima, Vanessa Cappellesso Horewicz, Yasmin Luisa 
Dengo Lombardo487 

 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde humana – 46. 
Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Saúde da Mulher; Cuidado Pré-Natal; Cuidado em Ginecologia; 
Humanização.   

 

RESUMO 

Este projeto de extensão ocorre há 10 anos, desde agosto de 2008, no Bairro Interlagos em 
Cascavel PR. Os participantes são acadêmicos do quarto e quinto anos do Curso de 
Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Cascavel PR. A 
população beneficiada são mulheres que requerem o cuidado por meio da Consulta 
Ginecológica abarcando a Prevenção e o Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama e 
Cérvicouterino (Exame Papanicolaou). Também Gestantes que buscam a Consulta de Pré 
Natal. Entre agosto de 2017 e agosto de 2018, os atendimentos foram realizados por 19 
Acadêmicos Extensionistas, inscritos no Projeto de Extensão sob minha coordenação: 
Humanização no Cuidado à Mulher. Atendemos 110 mulheres na Consulta de Enfermagem 
Ginecológica com retorno de 90 mulheres com o resultado do Exame Papanicolaou e 40 
mamografias. Foram atendidas 22 gestantes, sendo 10 estratificadas com Risco Habitual (RH), 
9 com Risco Intermediário (RI) e 3 com Alto Risco (AR). Para as gestantes, tivemos uma média 
de 106 Consultas de Enfermagem no Pré-Natal, incluindo anamnese, exame físico, exame 
clínico obstétrico. Todas foram beneficiadas com atividades educativas, quer sejam, individual 
de acordo com a necessidade de cada mulher, ou na modalidade de grupo de mulheres não 
gestantes e grupos de gestantes com os temas pertinentes a ginecologia e a obstetrícia. O 
cuidado humanizado é o embasamento para o desenvolvimento das nossas ações de cuidado, 
no que tange ao serviço de qualidade com resolutividade. 
 
APRESENTAÇÃO 

 
486Doutor em Ciências. Enfermeiro Obstétrico. Curso de Enfermagem – Unioeste - CCBS, Cascavel PR. E-mail: 

sebastiao.caldeira@unioeste.br  
487Acadêmicos do 5º Ano do Curso de Enfermagem – Unioeste – CCBS – Cascavel PR.  
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Este projeto de extensão ocorre há 10 anos, desde agosto de 2008, no Bairro Interlagos 

Cascavel PR. Os participantes são acadêmicos do quarto e quinto anos do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Cascavel PR. A 

população beneficiada são mulheres que requerem o cuidado por meio da Consulta 

Ginecológica abarcando a Prevenção e o Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama e 

Cérvicouterino (Exame Papanicolaou). Também Gestantes com a Consulta de Pré Natal de 

Risco Habitual (RH), Risco Intermediário (RI) e Alto Risco (AR). Nossas ações envolvem o 

exame físico, exame clínico, obstétrico às gestantes e ginecológico, incluindo o exame das 

mamas, orientações para o autoexame das mamas e solicitação de mamografia. Também o 

exame especular para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer cérvicouterino. A 

solicitação de exames do pré-natal, os ginecológicos como a mamografia e a interpretação dos 

seus resultados também são preconizados. Os tratamentos para leucorréias ocorre de acordo 

com os protocolos vigentes (BRASIL, 1993; BRASIL, 2012; BRASIL, 2013; BRASIL, 2017; 

PARANÁ, 2018; CASCAVEL 2018a; CASCAVEL 2018b; CASCAVEL, 2018c).  

Entre agosto de 2017 e agosto de 2018, os atendimentos foram realizados por 19 

Acadêmicos Extensionistas, inscritos no Projeto de Extensão sob minha coordenação: 

Humanização no Cuidado à Mulher. Atendemos 110 mulheres atendemos 110 mulheres na 

Consulta de Enfermagem (BRASIL, 1993) Ginecológica com retorno de 90 mulheres com o 

resultado do Exame Papanicolaou e 40 mamografias. Também foram atendidas 22 gestantes, 

sendo 10 estratificadas com Risco Habitual (RH), 9 com Risco Intermediário (RI) e 3 com Alto 

Risco (AR). Para as gestantes, tivemos uma média de 106 Consultas de Enfermagem no Pré-

Natal. 

 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

Consulta de enfermagem à mulher em ginecologia – prevenção e diagnóstico 

precoce do câncer de mama e cérvicouterino:  

O Exame Clínico das Mamas: Toda mulher ao ser agendada e no momento do 

atendimento é orientada sobre o procedimento a ser realizado pelo professor e aluno na 

Consulta de Enfermagem. Lançamos mão de formulário próprio para o atendimento, registros 

e anotações, para que possamos identificar os possíveis achados e Diagnósticos de 

Enfermagem, realizar orientações, encaminhamentos e possíveis tratamentos (BRASIL, 2013; 
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BRASIL, 2015). Toda mulher é preparada, vestindo camisola com abertura para frente e 

o exame ocorre conforme os passos a seguir: 1º Inspeção: Momento de visualização das 

mamas no espelho para observar tamanho, quantidade, simetria, aspecto, mamilo, patologias 

como aderências, depressões, rede venosa saliente fora da gestação, aspecto de casca de 

laranja por comprometimento da rede linfática local, inversão súbita de mamilos, lesões e 

outras. 2º Palpação: Momento em que se palpa as regiões supra e infraclavicular e axilares 

para observar se há alterações como gânglios infartados na rede linfática local, abscessos e 

outros, também a palpação em toda a extensão das mamas com o objetivo de identificar 

massas palpáveis benignas e ou suspeitas de malignidade como: doenças fibrocísticas, cistos 

mamários, fibroadenomas, massas sugestivas de câncer no caso as irregulares e fixas ao 

tecido subjacente. 3º Expressão dos mamilos: Apertam-se os mamilos para observar a 

presença de secreção que podem indicar patologias das mamas, como a presença de pus e 

ou sangue no caso da Doença ductal ou Doença de Paget.  

O Exame Especular: Toda mulher é orientada ao agendar a consulta, bem como, no momento 

da consulta, anamnese e exame físico, no exame clínico e especular. Para todo atendimento, 

temos formulário próprio para anotações e registros dos achados clínicos, para possível 

Diagnóstico de Enfermagem, Orientações, Encaminhamentos e ou Tratamentos (BRASIL, 

2013; BRASIL, 2015). Seguimos os passos elencados: 1º passo: Posição ginecológica na 

maca, escolha do tamanho do especulo, introdução do especulo umidificado com água ou no 

caso de vaginite atrófica por deficiência de estrogênio e ressecamento vaginal, a utilização de 

algumas gotas de lubrificante à base d’água; 2º passo: Após a introdução do especulo, 

visualiza-se o canal vaginal, ausência de colo uterino e ou útero, sendo neste caso coletado 

apenas material do fundo de saco de Douglas ou fundo vaginal, ver também 

leucorréias/corrimentos – quantidade, aspecto, cor, odor – se Candidíase, Trichomoníases, 

Gardnerella Vaginalis e outras, lesões, inflamações, erosões em colo do útero, estenose 

cervical, Metaplasia escamosa, tamanho e posição do útero, tipo de colo uterino; 3º passo: 

Retirada do especulo. Neste momento a mulher se veste enquanto são realizadas as 

orientações e se necessário, a indicação dos possíveis tratamentos e ou encaminhamentos. 

Encerra-se a consulta e os exames. 

Faz-se necessário ressaltar que toda mulher na Consulta Ginecológica além dos 

exames realizados pelo professor e alunos, recebe educação em saúde sobre: os exames e 
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possíveis achados, sendo apresentado/disponibilizado um portfólio com fotos, desenhos, 

ilustrações, do tórax, mamas, rede linfática, aparelho reprodutor, útero, colo uterino, leucorréias 

(corrimentos), possíveis achados, nódulos, inflamações, lesões, pólipos entre outros. Além de 

outras orientações como patologias não ginecológicas apresentadas, uso de medicamentos, 

Planejamento Reprodutivo e Métodos Contraceptivos, Gravidez, Climatério e Menopausa 

dentre outros temas pertinentes à saúde da mulher. 

 

Consulta à mulher gestante em pré-natal: 

Todo o atendimento é registrado em formulário específico para o Pré Natal, incluindo os 

Possíveis achados, Diagnósticos de Enfermagem, Realização de orientações ao Risco 

Habitual (RH), bem como, orientações e encaminhamentos à Atenção Especializada ou 

Hospitalar para Gestantes de Risco Intermediário (RI) e ou Alto Risco (AR) e possíveis 

tratamentos (BRASIL, 2012; BRASIL, 2017; PARANÁ, 2018; CASCAVEL, 2018c). Para a 

realização da consulta e medidas, a gestante também é orientada sobre os 

procedimentos a seguir: Medidas antropométricas de peso e altura bem como o cálculo do 

Índice de Massa Corporal – IMC para identificar ganhos, perdas e os parâmetros de peso 

adequado, baixo peso, sobre peso e obesidade; Inspeção das mamas, MMII, MMSS, abdômen 

– estrias, presença de edema e outras queixas; Aferição da Pressão Arterial – PA, Frequência 

cardíaca, Frequência respiratória e Temperatura da gestante; Medida da altura uterina – AU e 

sua relação com a idade gestacional – IG; Realização do cálculo da Idade Gestacional 

conforme dados fornecidos pela gestante sobre a Data da Última Menstruação – DUM e sua 

Data Provável do Parto – DPP; Manobras de Leopold para identificar a apresentação e a 

posição do feto, atentando para gestação gemelar, polidrâmnio, oligodrâmnio, feto 

macrossômico e Retardo do Crescimento Intrauterino – RCIU; Ausculta dos Batimentos 

Cardíacos Fetais – BCF e circulação placentária, atentando para gestação gemelar, ausência 

de BCF nos casos de morte fetal ou Mola Hidatiforme, Alterações do BCF – Taquicardia ou 

bradicardia e proceder aos encaminhamentos de urgência se necessário for. 

Investimos em atividades educativas individualizada e em grupo com os seguintes 

temas: Importância e o que é realizado no pré-natal – exames, orientações, encaminhamentos; 

Desenvolvimento da gestação; Modificações corporais e emocionais; Medos e fantasias 

referentes à gestação e ao parto; Atividade sexual, incluindo prevenção das DSTs/ISTs e 
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aconselhamento para o teste Anti HIV; Sintomas comuns na gravidez e orientações para as 

queixas mais frequentes; Sinais de alerta e o que fazer nessas situações (sangramento vaginal, 

dor de cabeça, transtornos visuais, dor abdominal, febre, perdas vaginais, dificuldade 

respiratória e cansaço). 

Também sobre o preparo para o parto: planejamento individual considerando local, 

transporte, recursos necessários para o parto e para o recém-nascido, apoio familiar e social; 

Orientações e incentivo para o parto normal; Incentivar o protagonismo da mulher, 

potencializando sua capacidade inata de dar à luz; Sinais e sintomas do trabalho de parto e do 

parto; O direito a(o) acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, no parto e no 

pós-parto; Nutrição: promoção da alimentação saudável (enfoque na prevenção dos distúrbios 

nutricionais e das doenças associadas à alimentação e nutrição como o baixo peso, sobrepeso, 

obesidade, hipertensão e diabetes; e suplementação de ferro, ácido fólico e vitamina A – para 

as áreas e regiões endêmicas). Orientamos e incentivamos o aleitamento materno – melhores 

posições para amamentar, quantidade e qualidade do leite materno (pode comparar com outros 

leites, por exemplo: o leite de vaca) e orientação específica para as mulheres que não poderão 

amamentar; Aspectos éticos e bioéticos do Planejamento Reprodutivo num contexto de 

escolha informada, com incentivo à dupla proteção - apresentar os métodos contraceptivos 

femininos e masculinos com imagens ou gravuras e ou os próprios métodos; Cuidados após o 

parto com a mulher e o recém-nascido, estimulando o retorno ao serviço de saúde (consulta 

puerperal, puericultura. Amamentação, planejamento familiar e vacinação do bebê). 

Damos ênfase à prevenção do câncer de mama - o exame clínico (EC) das mamas e o 

autoexame das mamas (AEM) e a indicação para realização da mamografia – mostram-se 

imagens ou gravuras e maquetes das mamas; Prevenção do câncer cérvicouterino – o exame 

preventivo de Papanicolaou, frequência de realização – mostram-se imagens e ou maquetes e 

equipamentos; Principais leucorréias (corrimentos vaginais), cuidados e tratamentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cuidado humanizado é o embasamento para o desenvolvimento das nossas ações de 

cuidado, no que tange ao serviço de qualidade com resolutividade. As mulheres atendidas 

recebem orientações para o exame anual, independentemente dos resultados apresentados 

anteriormente, no intuito de prevenir todas as formas de câncer, especialmente o de mama ou 
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cérvicouterino.   Por sua formação acadêmica generalista, o enfermeiro contribui 

efetivamente para a melhora dos agravos as mulheres como o câncer de mama e 

cérvicouterino. Referente aos atendimentos realizados, vale ressaltar que todos os tratamentos 

e encaminhamentos para os exames diagnósticos de imagem foram realizados em parceria 

com médicos que atendem no Núcleo Assistencial Francisco de Assis (NAFA) ou na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) do Interlagos, seguindo os protocolos já citados e disponibilizados no 

âmbito nacional, estadual e municipal.  
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Resumo 
 
O 5S é uma das ferramentas de qualidade e de manejo assertivo quanto sua  implementação 
e com os resultados eficazes, assegurando que os investimentos realizados em tal ferramenta 
gerem, quando corretamente aplicados, retornos garantidos ao longo do tempo. Na primeira 
quinzena de abril, foi iniciado a implementação da ferramenta 5S numa unidade do Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná, localizada na cidade de Cascavel – PR há 30 leitos em sua 
totalidade, com pacientes de diversas especialidades: neurologia, ginecologia, ortopedia e 
vascular. Por sua vez, a equipe de enfermagem é composta por 30 profissionais distribuídos 
nos turnos matutino, vespertino e noturno. Com a implementação da ferramenta supracitada, 
materiais e equipamentos em desuso ou ainda danificados, foram retirados da unidade. Já os 
equipamentos nos corredores, expurgo, arsenal e posto de enfermagem foram devidamente 
identificados. Realizada essa etapa, se observou um setor organizado, onde funcionários, 
pacientes e acompanhantes aderiram e colaboram para a manutenção da ordem conforme 
estabelecido.  
 
Apresentação 
 

O Programa 5S é um conjunto de técnicas desenvolvidas no Japão, após a segunda 
guerra mundial, em que precisavam de um método eficaz para trabalhar com seus escassos 
recursos. No final dos anos 60, os japoneses começaram a implantar o sistema de qualidade 
total (QT) em suas empresas e, então, perceberam que o 5S seria um programa básico, de 
baixo custo necessário para aquele momento econômico em que o país atravessava (FILHO 
& FERNANDES, 2016).  
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Para Carpinetti (2012, p. 102) “O 5s é um conjunto de conceitos e práticas que têm por 
objetivos a organização e racionalização do ambiente de trabalho”. O termo é derivado de cinco 
palavras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Segundo Lapa et al (2012), na 
tradução das palavras do japonês para o inglês foi possível identificar 5 palavras iniciadas com 
a letra “S” que mantinham o significado da palavra original, porém o mesmo não foi possível 
na tradução do termo para o português. 

 Por esse motivo, incorporou-se a palavra “senso de” para aproximar ao máximo a 
tradução do sentido original da palavra, uma vez que o programa 5S é um conjunto de sensos 
como o meio para atingir os fins no quesito qualidade.  

Segundo Oliani et al (2016), Seiri é o significado do senso de utilização “Separar o útil 
do inútil, eliminando o desnecessário”. O Senso de utilização é ter a capacidade de identificar 
as ferramentas, utensílios, equipamentos, informações e dados necessários e desnecessários 
para a empresa, e assim, descartar e dar o devido destino para o que é considerado irrelevante 
as necessidades da organização. Além de identificar o que está em excesso, o senso de 
utilização está preocupado em identificar o porquê do desperdício, para que sejam 
implementadas medidas necessárias para impedir que o acúmulo desses excessos se repita. 
Portanto, é uma diretriz importante para que a empresa possa ver o que realmente será útil 
para ser utilizado e se desfazer do que é desnecessário. 

Seiton é o significado do senso de arrumação “Identificar e arrumar tudo, para que 
qualquer pessoa possa localizar facilmente”. O senso de arrumação é saber organizar e definir 
locais apropriados e adotar critérios de estoque, saber armazenar e saber dispor corretamente 
os materiais como ferramentas, equipamentos, utensílios, informações e dados de modo que 
possa facilitar a utilização, o manuseio, a procura e a localização, evitando perder tempo com 
a procura e facilitando a busca pelo o que precisa. Quando se definir o local apropriado para 
armazenamento, utiliza-se como critério, o grau de importância de cada material, sempre 
levando em consideração seu tamanho, peso e utilidade (OLIANI, et al., 2016).  

Seisou é o significado do senso de limpeza “Manter os ambientes sempre limpos, 
eliminando as causas da sujeira e aprendendo a não sujar”. O senso de limpeza é definido 
como uma diretriz que ajuda a manter um ambiente limpo e higiênico. Não se trata de uma 
limpeza somente física, mas sim de informações, mantendo sempre os dados atualizados e 
com isso assegurar tomada de decisão precisa e eliminar um número maior de falhas (OLIANI, 
et al., 2016). 

Seiketsu é o significado do senso de saúde e higiene “Manter o ambiente de trabalho 
sempre favorável à saúde e higiene” O senso de saúde e higiene tem como objetivo incorporar 
os hábitos da rotina para o bem estar do ambiente de trabalho e também zelar pela higiene 
pessoal e cuidar para que as informações e comunicados sejam claros, de fácil leitura e 
entendimento (OLIANI, et al., 2016). 

Shitsuke é o significado do senso da autodisciplina “Fazer dessas atitudes um habito, 
transformando o 5S num modo de vida”. O Senso de autodisciplina é o habito de observar e 
seguir as normas, regras e procedimentos, sempre atendendo as especificações tanto escritas 
quanto informais. O maior aprendizado e o maior desafio do ser humano é a autodisciplina, 
onde se encontra o estágio mais elevado do ser humano (OLIANI, et al., 2016). 

Para desenvolver o 5S, é necessário a participação e envolvimento das pessoas, em 
todos os processos, desde a elaboração das normas, à discussão dos procedimentos que 
devem ser adotados no programa 5S na sua íntegra, para que assim possa atingir o Shitsuke 
(OLIANI, et al., 2016). 
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Se as pessoas não se envolverem nas tomadas de decisões no 5S, as mesmas não se 
sentirão importantes e nem responsáveis diante do resultado obtido e nem saberão avaliar a 
importância de suas ações para todo o grupo (OLIANI, et al., 2016). 

Vale ressaltar que, quando se aplica o 5S, há uma diminuição no que diz respeito aos 
números de acidentes de trabalho, quedas de equipamentos, batidas em armários, e 
ferramentas em desordem e mal alocadas (OLIANI, et al., 2016).  

Ainda que o 5S seja uma ferramenta simples, o mesmo possue a capacidade de solidificar 
um sistema de hábitos individuais e nos grupos da organização, criando um ambiente 
agradável por meio da criação e manutenção de boas condutas nas rotinas organizacionais, 
servindo de base para a implementação de ferramentas e programas de qualidade mais 
robustos, direcionados à gestão da qualidade total e processos de mudança, que são 
traduzidos em  maior vantagem  e ao mesmo tempo competitiva no mercado e atendimento 
das necessidades dos clientes (COUTINHO, et al., 2015). 

 
Procedimentos Adotados 
 

Neste estudo se utilizou a pesquisa bibliográfica e publicações em banco de dados 
disponíveis na internet. O levantamento bibliográfico resultou em esclarecimentos e 
conhecimento científico sobre o assunto, pelo interesse prático, com o objetivo de aplicar os 
resultados na solução de problemas atuais, por meio da descrição, análise e interpretação dos 
acontecimentos (MARCONI & LAKATOS, 2011).  

O desenvolvimento do programa 5S foi iniciado no dia 24 de abril de 2019, pelas 
acadêmicas da Disciplina de Estágio Curricular do curso de enfermagem da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, e da residente de gerenciamento e clínica médica.  

O projeto foi desenvolvido e estruturado em um setor que atende em média 30 
pacientes, de diversas especialidades, tais como neurologia, ginecologia, ortopedia e vascular. 
Por sua vez, a equipe de enfermagem conta com 30 profissionais distribuídos nos turnos 
matutino, vespertino e noturno.  

Para a implantação foi necessário fazer um estudo das necessidades do local e respeitar 
as limitações (por se tratar de um órgão público) atendendo aos requisitos do programa. 
 
 
Resultados 
 

Considerando o levantamento dos problemas, o Arsenal de Materiais foi o primeiro 
espaço a ser implementado a ferramenta, nele empregamos o “senso de utilização”, 
separamos o que era útil e descartamos os equipamentos/materiais que não eram utilizados.  
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Figura 1 – Arsenal, antes e depois. 

 
 

 
 
 

 
Figura 2 – Arsenal, antes e depois. 

 
 

O senso de limpeza e o senso de saúde e higiene foram aplicados no expurgo, 
corredores, e nas lixeiras do setor, proporcionando um ambiente limpo e agradável.  
 

 
Figura 3 – Expurgo, antes e depois. 
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Figura 4 – Corredores, antes e depois. 

 

 
Também utilizando o senso de limpeza, foram organizados os prontuários dos pacientes 

por especialidades em pastas por cores: neurologia (branca), ginecologia (preta), isolamento 
(amarelo), vascular (azul), ortopedia (verde), facilitando visualmente tal organização. Na 
bancada do posto de enfermagem, onde se encontram os computadores, prontuários, caixas 
de luva de procedimento não estéril, exames laboratoriais e exames não laboratoriais foram 
aplicados o senso de arrumação onde tudo deve estar em lugar de fácil acesso.  

 
Figura 5 – Prontuários, antes e depois. 

 
 

Considerações Finais 
 

Logo após a implementação da ferramenta 5S, o setor ficou visivelmente e visualmente 
limpo e organizado, impactando positivamente no trabalho da equipe de saúde. Durante o 
processo da implementação, muitos funcionários foram resistentes na mudança, como por 
exemplo, manter os corredores livres de macas em excesso, cadeiras de banho, cadeiras de 
roda e rampers utilizados para depósito de roupas sujas. Contudo, conforme a adaptação, 
muitos referiram melhora na dinâmica do trabalho. 

  
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Janaina Verônica Lahm, Fone: (45) 84262014 
Email: janainaveronica@gmail.com 
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Resumo 
 
Alguns estudos têm enfatizado que a saúde integral do indivíduo deve ter uma abordagem de 
forma integral, enfocando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, mas acrescentando a 
questão espiritual à experiência humana. Este conceito ultrapassa a concepção mecanicista 
do homem, responsável pela assistência fragmentada, e incorpora dimensões subjetivas, mas 
importantes, dos indivíduos. Na busca da visão integral, o Projeto de Extensão – Capelania na 
Fisioterapia: Movimento ELEV,  tem  como objetivo  apresentar a busca da Espiritualidade 
como uma ferramenta ou estratégia de intervenção de auxilio, para o enfrentamento das 
dificuldades diárias, de modo efetivo, proporcionado assim a redução do sofrimento e 
promovendo a melhoria no seu estilo de vida favorecendo um melhor resultado no desempenho 
acadêmico. A metodologia da proposta envolve encontros semanais com os estudantes, por 
meio de roda de conversa, onde são realizadas explanações visando à reflexão e a oração, a 
música através do canto proporciona a calma e a meditação. Os acadêmicos tem a 
oportunidade de interação e o grupo favorece a troca de experiência no enfrentamento dos 
problemas, criando um espaço de auto e mútua ajuda. As explanações estimulam o acadêmico 
a refletir em relação ao gerenciamento das suas emoções, o domínio pessoal, como se 
relacionar consigo próprio, significado, propósito e valores de vida, desenvolvimento de auto-
conhecimento e consciência sobre si mesmo, qualidade e profundidade das relações inter-
pessoais no que diz respeito à moralidade e sentimentos como a prática do amor, justiça, 
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esperança, fé e humanidade, apreciação da natureza, e ainda o aprendizado diário em dar 
valor as pequenas coisas da vida. As necessidades espirituais são parte integrante das 
necessidades físicas e psicológicas e o educando precisa ser olhado como um todo, pois se o 
mesmo não apresenta um equilíbrio nessas três dimensões, poderá desenvolver 
comportamentos inadequados, comprometendo a sua formação acadêmica plena.Como 
principais resultados alcançados percebe-se que os participantes  definem esses momentos 
um espaço onde podem encontrar amor, paz e esperança, definindo assim o Elev, citam que 
o projeto tem ajudado a ter um melhor controle emocional nos momentos difíceis e que também 
estão percebendo mudanças no seu relacionamento com Deus, conhecendo-o melhor, mais 
auto confiantes, fraternos, mais pacientes com fé força e paz. Conclui-se que atividades que 
estimulem a Espiritualidade podem favorecer um manejo melhor nos desafios inerentes a rotina 
acadêmica.  
 
Apresentação 
 

É preciso compreender o ser humano, na sua integralidade, sem desprezar as várias 
dimensões do seu ser, como: dimensão biológica, psicológica, socioeconômica, cultural e 
espiritual. A sociedade moderna tem induzido os indivíduos a ver seu cotidiano de modo 
fragmentado/especializado. Enxergamos a dimensão biológica, esquecendo a espiritual, ou 
enxergamos a dimensão psicológica isolada da socioeconômica. 

O ser humano possui uma sede existencial por completude, por totalidade e por sentido. 
Porém, quando não se tem êxito nessa busca subjetiva pelo entendimento do “eu”, ou quando 
se é ignorado alguma dimensão do ser humano, é gerado um sentimento de insatisfação 
crônica, em que conquistas individuais não suprem verdadeiramente suas necessidades 
interiores.  Desse modo, as pessoas acabam desenvolvendo transtornos psicológicos como 
ansiedade, depressão e síndrome do pânico, que refletem no uso demasiado de 
antidepressivos, estimulantes, drogas lícitas e não lícitas. 

O ser humano acaba percebendo que sua verdadeira realização interior não é alcançada 
artificialmente pelas drogas, nem ocorre em um estilo de vida individualista e excludente, muito 
menos será satisfeita pela falsa felicidade do consumo. Quanto mais a pessoa se deixa 
influenciar por esta cultura materialista e superficial, mais ela fica infeliz levando a transtornos 
emocionais mais complexos. 

Ansiedade e depressão representam problemas em saúde pública mundial e que 
refletem de forma significativa na saúde mental da população. Populações em condições 
específicas podem também estar susceptíveis a esses transtornos em saúde mental como 
estudantes universitários. 

Atualmente, tem-se elevado o número de alunos com episódios de depressão, pânico, 
transtornos de ansiedade, crises da vida e outros transtornos que geralmente estão associados 
a pressão imposta pela vida acadêmica e da adaptação oriundas do ingresso a graduação que 
na maioria das vezes se dá longe do convívio familiar.  

Podemos definir capelania como: “Um serviço de apoio e assistência espiritual 
comprometida com a visão da integralidade do ser humano (corpo, emoções, intelecto, 
espírito)”. Sua função é a de orientar e encorajar nos momentos de crise, reavivando a fé e a 
esperança de quem necessite, fazendo-se presente nos momentos de crises da vida, 
compartilhadas no aconselhamento.O projeto de Capelania  na Fisioterapia foi intitulado de 
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Movimento ELEV e acredita-se que o mesmo se justifica pois sua missão é lembrar que o ser 
humano necessita de um reencontro consigo mesmo para reavaliar seus valores, fazendo uma 
revisão de sua subjetividade de seu sentido de vida, sinalizando, para as pessoas ao seu redor, 
a importância da Espiritualidade.  

 
O Projeto teve como objetivo favorecer um suporte e resgate da Espiritualidade aos 

acadêmicos do curso de Fisioterapia.  
 

 
Procedimentos Adotados 
 

Os encontros com os acadêmicos, acontecem uma vez por semana, proporcionando 
assim um espaço  onde os alunos puderam compartilhar as dificuldades que estão 
apresentando em sua vida, falar de seus sentimentos, refletir nos comportamentos 
inadequados como ansiedade, depressão, irritabilidade, raiva em demasia, dificuldade nos 
relacionamentos e também  tem-se  um momento  de alegria e descontração proporcionado 
com a presença de um violão  e música para estimular a reflexão, juntamente com um momento 
de meditação dirigido pelos docentes, acadêmicos participantes e agentes externos.Essa 
meditação envolveu dicas práticas para a controle da ansiedade, preocupação, pensamento 
acelerado, desanimo, como manter mecanismos de defesa contra o estresse, através de uma 
busca e melhorara da Espiritualidade. Em datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia da 
Mulher, dia das Mães, dia dos Professores, foram realizadas apresentações musicais visando 
divulgar o projeto e favorecer a humanização. No dia do Estudante foi realizada uma 
programação especial, com uma banda e um coffe break para homenagear os acadêmicos do 
campus. No mês de setembro o projeto escreveu 70 cartas manuscritas e distribuiu 70 rosas 
amarelas para a prevenção do suicídio, sendo que os que recebiam pelo campus recebiam um 
abraço pela equipe do Projeto. No dia dos professores também os participantes do projeto 
escreveram cartas de gratidão aos professores e fizeram a apresentação de uma música. 
Muitos referiram que em 20 anos de curso, nunca haviam recebido uma homenagem do dia do 
professor.  Todas essas atividades favoreceram aos acadêmicos a oportunidade de poder 
realizar atividades que os fizessem sentir bem e também proporcionar alegria a diversos 
indivíduos que participaram das propostas realizadas como ações fraternais do projeto.  
 
 
Resultados 
 
Quando os acadêmicos foram questionados em relação ao que o Projeto Elev significava para 

eles e que definissem em uma palavra as respostas mais encontradas foram: 
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Gráfico 1: Definição do Projeto  

Fonte: Autor  

 

Nesta questão em particular, vemos que a paz, amor e esperança foram destaque na definição 

do que é o ELEV para os participantes. 

Referente ao o que o Projeto pôde influenciar na rotina universitária, foram identificadas 7 

categorias que melhor resumem as respostas obtidas. Em sua maioria, os participantes 

indicaram que participar do ELEV, deu a cada um deles um sentimento de tranquilidade, 

seguido por suporte nos momentos difíceis. 

 

 

Gráfico 2: Influência do Projeto  

Fonte: Autor  
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Quando abordados referente as mudanças que eles percebiam após terem começado a 

participar do ELEV, obteve-se uma soma de 12 emoções que mais foram citadas pelos 

participantes na sua rotina pessoal. O controle emocional foi o que mais se destacou pois 

esteve presente na maioria das respostas apontadas pelos participantes. 

 

Gráfico 2: Mudanças nas emoções   

Fonte: Autor  

 
Considerações Finais 
 

As necessidades espirituais são parte integrante das necessidades físicas e 
psicológicas e o educando precisa ser olhado como um todo, pois se o mesmo não apresenta 
um equilíbrio nessas três dimensões, poderá desenvolver comportamentos inadequados, 
comprometendo a sua formação acadêmica plena. 

Através das diversas ações proporcionadas pelo Movimento Elev pode-se perceber que 
a Espiritualidade pode ser utilizada como uma ferramenta ou estratégia de intervenção de 
auxilio, para o enfrentamento das dificuldades diárias, de modo efetivo, proporcionado assim a 
redução do sofrimento e promovendo a melhoria no seu estilo de vida favorecendo um melhor 
resultado no desempenho acadêmico. 

Pretende-se para o próximo semestre expandir as atividades do projeto com uma 
proposta de relaxamento corporal e também de cantoterapia.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
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               (45) 9 99298292  Marilu Mattei  
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INCIDÊNCIA DE FUNGOS FILAMENTOSOS EM SILAGEM DE MILHO DE 
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Participantes: Byanka Lethicia Krein 499, Maximiliane Alavarse Zambom500, Josias Luis Fornari 
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Área Temática: Meio ambiente  

Linha de Extensão: Desenvolvimento Rural e questão agrária 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: armazenamento; colônias; qualidade. 
 
Resumo 
 
Objetivou-se avaliar a incidência de fungos filamentosos na silagem de milho em sistemas de 
produção leiteiro (SPL) da região Oeste do Paraná. Foram realizadas análises para 
quantificação e identificação de fungos filamentosos. Foram observados 7 gêneros de fungos 
filamentosos, sendo estes Aspergillus spp., Cladosporium spp., Fusarium spp., Penicillium 
spp., Phoma spp., Pithomyces spp., Rhizopus spp. Assim, recomenda-se maiores cuidados 
nas práticas de ensilagem. 
 
Apresentação 
 
No Brasil a produção de leite oriundo da agricultura familiar representa 80,0% do setor rural 
(FERRAZA et al., 2015). Sendo que o leite produzido em base agroecológica é uma forma de 
resgatar a importância dos pequenos produtores, melhorando sua renda e reduzindo custos, 
com um produto de qualidade e com maior produção (COSTA et al., 2015). 
A nutrição é um dos fatores essenciais para produção de leite, porém possui seus desafios, 
especialmente em sistemas à pasto. E, apesar das pastagens possuírem capacidade de suprir 
as exigências nutricionais, há deficiências em relação a estacionalidade e degradação de 
pastagens. As quais diminuem a qualidade da forragem, podendo assim comprometer a 
produção de animais criados exclusivamente a este sistema. Devido a este fator que diminui a 
uniformidade de oferta, é possível utilizar as forragens conservadas minimizando os efeitos 
negativos de uma criação somente à pasto (FURTADO, 2016). 
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Contudo, a silagem é a forragem conservada que predomina como a forma de alimento para 
produção leiteira. A silagem é um alimento obtido através da fermentação anaeróbica dos 
açucares, realizada por bactérias. Porém este processo exige que o material ensilado seja 
conduzido de forma correta para evitar perdas (SANTOS et al., 2017). 
Para Valmorbida (2016) dentre os fatores que influenciam o crescimento de fungos e que 
afetam a qualidade do alimento pode ser citado o teor de umidade dos grãos, temperatura, 
forma de armazenamento, condição do grão, conteúdo de oxigênio, presença de insetos ou 
ácaros. Caso haja presença de insetos pode ocorrer o aumento do teor de umidade e 
temperatura dos grãos devido sua atividade metabólica. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a incidência de fungos filamentosos em silagem de 
milho de propriedades leiteiras da região Oeste do Paraná. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O trabalho foi conduzido em propriedades leiteiras da região Oeste do Paraná. Sendo 
primeiramente realizado visitas nas propriedades, onde foram coletadas amostras de alimentos 
volumosos conservados para posterior análise. No caso da silagem as coletas das amostras 
foram realizadas diretamente nos silos das propriedades. 
Para análise microbiológica, as amostras foram coletadas de forma asséptica e acondicionadas 
em sacos plásticos para posteriormente serem transportadas ao Laboratório de Microbiologia 
e Bioquímica da UNIOESTE, onde foram processadas. O preparo das amostras consistiu em 
uma diluição prévia por meio da coleta de 25g de amostra. 
Os fungos foram isolados por indução de crescimento do micélio em meio de cultivo Potato 
Dextrose Agar por esporulação induzida ou por isolamento direto dos sinais (estruturas 
reprodutivas) do patógeno a partir das amostras coletadas. O período de incubação foi de 7 
dias em temperatura ambiente. Após o período de incubação, as colônias foram contadas, 
utilizando-se um contador de colônias Quebec, sendo passíveis de serem contadas as placas 
que apresentarem entre 30 e 300 UFC (Unidade Formadora Colônia) por placa de petri, e os 
resultados foram obtidos na diluição selecionada, sendo expressos em log. 
 
Resultados 
 
Na observação da silagem de milho das propriedades dos munícipios de Mercedes, Quatro 
Pontes, Marechal cândido Rondon e Toledo, na região oeste do Paraná, analisou-se a 
incidência de fungos filamentosos neste alimento (Tabela 1). Dentre os fungos analisados foi 
possível observar 7 gêneros diferentes, sendo estes: Aspergillus spp., Cladosporium spp., 
Fusarium spp., Penicillium spp., Phoma spp., Pithomyces spp. e Rhizopus spp. 
Conforme Tomaz (2017) a qualidade da silagem refere-se muito ao padrão do perfil 
fermentativo da silagem no silo, enquanto o valor nutritivo da silagem vai depender além do 
processo de conservação, da composição da forragem ensilada, do valor nutricional da mesma, 
dependendo do subproduto utilizado, além dos fungos e bactérias que tem a capacidade de 
realizar a conservação da silagem.  
Os gêneros Cladosporium spp. e Pithomyces spp. não foram identificados nas silagens dos 
munícipios de Mercedes e Quatro Pontes, mas nos demais munícipios obteve em média 2,50 
UFC g-¹ para Cladosporium spp. e 3,00 para Pithomyces spp., enquanto Fusarium spp. a média 
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foi 3,71 UFC g-¹, Penicillium spp. 3,02 UFC g-¹, Phoma spp. 3,9 UFC g-¹ e Rhizopus spp. com 
média de 3,28 UFC g-¹. O gênero Aspergillus spp. foi observado em todos os municípios, e sua 
média foi de 3,96 UFC g-¹. 
Os fungos dos gêneros Aspergillus spp., Fusarium spp. e Penicillium spp. possuem 
crescimento através da anaerobiose, com capacidade de formar toxinas que quando ingeridas 
por animais podem prejudica-los (ESTRADA, 2019). 
Motta et al. (2015) analisou os gêneros Aspergillus spp. e Fusarium spp. e verificou que estes 
são os fungos filamentosos mais prevalentes, além de considera-los como importantes fungos 
toxigênicos. Observou que o gênero Aspergillus spp. se faz presente em grãos de milho, que 
são utilizados nas silagens fornecidas na dieta animal, este gênero apresenta maior tolerância 
em local de menor umidade sendo então, considerados fungos de armazenamento. Enquanto 
fungos do gênero Fusarium spp podem ser considerados como fungos de campo, os quais 
invadem os tecidos da planta durante o desenvolvimento, quando os teores de umidade são 
mais elevados. 
Domenico et al. (2016) relataram que os fungos mais incidentes nos grãos de milho foram os 
gêneros Aspergillus spp., Penicillium spp. e Fusarium spp. Sendo Aspergillus spp. e Penicillium 
spp. mais comuns em processos pós-colheita, como na secagem e armazenamento, enquanto 
o gênero Fusarium spp. normalmente se desenvolve na lavoura ou após a colheita, podendo 
de forma rara ser encontrado no armazenamento. 
 
Tabela 1 – Ocorrência de fungos em silagem de milho de propriedades da região oeste do 
Paraná 

Fungos (log UFC g-¹) 
Município 

M. C. Rondon Mercedes Quatro Pontes Toledo 

Aspergillus spp. 3,56 4,32 3,95 4,00 

Cladosporium spp. 2,00 0,00 0,00 3,00 

Fusarium spp. 3,82 3,76 3,57 3,70 

Penicillium spp. 3,30 2,77 3,00 3,00 

Phoma spp. 3,81 3,43 5,00 3,54 

Pithomyces spp. 3,00 0,00 0,00 3,00 

Rhizopus spp. 4,00 3,19 2,67 3,25 

(log UFC g-¹):; M. C. Rondon: Marechal Cândido Rondon.    
 
Considerações Finais 
 
As análises dos fungos na silagem de milho de propriedades leiteiras da região Oeste do 
Paraná permitiram avaliar a presença de gêneros de maior e menor incidência em alguns 
municípios, ambos com capacidade de causar danos ao alimento e até mesmo na alimentação 
de vacas leiteiras. Assim, com este estudo pode-se recomendar aos produtores de leite 
práticas de ensilagem que diminuam a incidência de fungos na silagem, tais como: condições 
do grão, presença de oxigênio, insetos ou ácaros, vedação do silo, compactação da silagem, 
entre outros. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Resumo 
 
O método Pilates é um método de condicionamento físico e mental, que age na melhora da 
força muscular, alongamento, flexibilidade e equilíbrio corporal, além da postura e o bem-estar 
dos indivíduos. A atividade tem como objetivo fortalecer os músculos do corpo, promover o 
alinhamento corporal e simetria postural e permitir a sensação de bem-estar físico. O programa 
é realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel. Após o período 
de inscrição, realizamos as avaliações físicas e a partir deste momento damos início as 
atividades. 
 
Apresentação 
 

O bem-estar é um conceito chave quando se trata de saúde, sendo o principal componente 
para possuir uma vida saudável, cujo é obtido com a felicidade (PERLS & FRETTS, 2001). 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a saúde não é apenas a ausência de 
doença, mas também a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social do indivíduo. 

O corpo humano é submetido a força da gravidade e a todo tipo de sobrecarga e tensão, 
porém, graças ao alinhamento das estruturais corporais, o peso e tensão é transmitido para 
outras estruturas, assim, não sobrecarregando uma em específico. Além disso, uma má 
postura causa a assimetria corporal, por isso, devido aos vários sistemas e estruturas corporais 
serem interconectadas e interativas, irá causar o mau funcionamento delas, comprometendo o 
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alinhamento corporal e, por consequência, resultando em fadiga, dor e possibilitando danos 
permanentes (REYNEKE, 2009). 

O corpo é uma máquina temporal cujo trabalha a vida toda sem cessar, sendo considerado 
um sistema auto-mantenedor com a capacidade de obtenção e manutenção de níveis 
necessários de força e boa forma. Porém, com o avanço tecnológico e o estilo de vida moderno, 
o condicionamento estrutural normal do corpo humano é comprometida, entre as causas, o 
sedentarismo. (REYNEKE, 2009). Segundo Pitanga & Lessa (2005), o sedentarismo equivale 
a não participação em atividade física, ou seja, não realiza nenhum movimento corporal 
produzido pela musculatura esquelética que apresente um gasto energético.  

Pilates é um método de condicionamento físico e mental, que tem o objetivo de melhorar 
força muscular, alongamento, flexibilidade, equilíbrio corporal, preocupando-se em manter as 
curvaturas fisiológicas do corpo e tendo o abdome como centro de força (SACCO et al,2005). 
Executa os exercícios de forma globalizada agindo nos grandes grupos musculares, 
superficiais e profundos com resistência. O método promove a melhora da postura, 
consequentemente a saúde da coluna, a flexibilidade, força e movimentos corporais na vida 
diária (CRAIG, 2005). 

O criador deste método foi Joseph H. Pilates, conceituou a base do método como 
contrologia, que é a capacidade de se mover de acordo com o conhecimento e domínio sobre 
o próprio corpo físico, e a partir dos princípios da concentração, centro de força (powerhouse), 
fluidez, precisão, respiração e controle dos movimentos com coordenação corporal, mental e 
espiritual (MARÉS et al, 2012). 

Os hábitos posturais interferem no bem-estar, podendo ser positiva quando adequada, 
caso contrário será maléfica. Em virtude disso, a manutenção adequada da postura é benéfica, 
mas para isso são necessárias ações musculares seletivas e compatíveis com a exigência das 
atividades diárias, como os músculos eretores da coluna vertebral, que assegura posição ereta 
do tronco. Uma vez que esteja em déficit, induz a instabilidade da coluna, contribuindo para o 
desenvolvimento de fadiga muscular e processos álgicos, piorando a qualidade de vida 
(MACEDO et al, 2010). 
 
Procedimentos Adotados 
 

A atividade foi realizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – 
campus Cascavel, com a participação de acadêmicos do curso de Fisioterapia, colaboradores 
do programa, sob supervisão da Profª Dr. Juliana Cristina Frare, especializada no método 
Pilates, e pela coordenadora do Programa Re-Vivendo a Saúde: os benefícios da naturopatia 
Profª Ms. Sheila Karina Lüders Meza. Os treinos ocorreram numa sala de aula de uso exclusivo 
e adequada para as atividades. Durante a realização das aulas foram executados exercícios 
variados com bola suíça, theraband, bastão e colchonetes. As atividades foram realizadas 2 
vezes por semana, em duas turmas contendo 10 alunos cada, com duração de 40 minutos. 

Foram incluídas mulheres adultas, de 20 a 70 anos. Não foram incluídos indivíduos com 
menos de 20 anos e/ou do sexo masculino. Como critérios de exclusão, os indivíduos que 
faltarem ao programa de exercícios propostos duas ou mais vezes consecutivas ou desistirem 
da participação do estudo, foram excluídos. 

Após as participantes assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, e, de acordo 
com os critérios de inclusão, os indivíduos foram divididos em dois grupos e avaliados quanto 
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a postura corporal (visual e com fotografia) e o bem-estar antes e após seis meses de 
intervenção, além de fotografar os mesmos para realizar uma comparação. 

Como instrumento de avaliação da postural corporal e bem-estar foram utilizados a Escala 
de Bem Estar Subjetivo (EBES), Escala de Satisfação com a Vida (ESV) e uma avaliação da 
postura corporal. 
 
Resultados 
 

As inscrições foram realizadas em um período pré-determinado. Tivemos pessoas 

interessadas em participar das atividades tanto da comunidade externa quanto da comunidade 

interna da universidade, como servidores, docentes, acadêmicos entre outros. As inscrições 

foram realizadas de acordo com o critério de inclusão, sendo composto por mulheres de 20 a 

70 anos.  

Após as inscrições, os participantes responderam ao questionário para coletarmos maiores 

informações de cada um juntamente com a avaliação postural e de flexibilidade. Em seguida, 

demos início as intervenções semanalmente.   

Após 6 (seis) meses de intervenções, observou-se melhora na postura corporal, na 

flexibilidade, no equilíbrio corporal, correção postural, coordenação, alívio de estresse. E por 

consequência, uma melhora no bem-estar dos indivíduos, além de boa aceitação e boa 

adaptação, pelos participantes, do método pilates.  

 
Considerações Finais 
 

Baseado em bibliografias recentes, é possível afirmar e comprovar a importância do 
método Pilates na postura e no bem-estar de indivíduos adultos femininos. O bem-estar é o 
principal componente para uma vida saudável e a má postura, associada ao sedentarismo, 
impede que se atinja essa condição. O método pilates é um dos recursos que trabalha o corpo 
como uma unidade, agindo em exercícios globais e englobando movimentos corporais na vida 
diária, assim, possibilitando uma boa postura e um bem-estar para os praticantes. 

 

Contato com a ação:  

Profª Ms. Sheila Karina Lüders Meza – Tel. (45) 3220-3173   

E-mail: sheila.meza@unioeste.br   

 

Programa Re-Vivendo à Saúde – Os benefícios da naturopatia   

E-mail: cascavel.revivendo@unioeste.br   
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Tel. (45) 3220-3173   

Endereço Eletrônico:   

https://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/re-vivendo-a-saude/o-

programa/apresentacao  

Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
44967/2015 – Importância do método pilates na reeducação postural e qualidade de vida 
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Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Segurança Alimentar e Nutricional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Rótulos; Legislação; Alimentos embalados. 

 
Resumo 
 
O presente projeto tem atuação junto às agroindústrias familiares de pequeno porte da região 
Oeste e Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, prestando serviços através da 
elaboração dos cálculos nutricionais para rotulagem dos produtos alimentícios processados. 
Insere-se no contexto das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, possibilitando 
informações, inovação e conhecimentos ao setor produtivo e aos estudantes da área de saúde, 
alimentos e nutrição da UNIOESTE.  
 
Apresentação 
 
As informações sobre a composição de um produto alimentício comercializado e embalado na 
ausência do consumidor têm evoluído significativamente no País na última década, a exemplo 
da Resolução - RDC nº 26, de 02 de julho de 2015 que determina e regulamenta a 
obrigatoriedade da informação sobre a presença dos alimentos alergênicos, como: leite, ovos, 
castanhas, amendoim, farinha de trigo, soja entre outros (BRASIL, 2015). A resolução mais 
recente sobre a rotulagem é a RDC 135/2017 e a RDC 
136/2017 de 08 de fevereiro de 2017 que dispõe sobe as novas regras para rotulagem de 
produtos com lactose, pela nova regra, os fabricantes serão obrigados a informar a presença 
de lactose nos alimentos. Isso vale para alimentos com mais de 100 miligramas (mg) de lactose 
para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Ou seja, qualquer alimento 
que contenha lactose em quantidade acima de 0,1% deverá trazer a expressão “Contém 
lactose” em seu rótulo. O limite de 100 miligramas é entendido como seguro para as pessoas 
com intolerância à lactose. Com as novas regras, o mercado brasileiro de alimentos terá três 
tipos de rotulagem para a lactose: “zero lactose”, “baixo teor” ou “contém lactose” (BRASIL, 

 
508 Docentes do curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail: 

rosemarysilochi@gmail.com. 
² Discentes do curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail: 

eliakizanini98@gmail.com. 

³ Mestranda do Programa de Pós-graduação - Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, Centro de Ciências da 

Saúde, campus de Francisco Beltrão (PR). 
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2017). No intuito de contribuir com a utilização da rotulagem nutricional pelo consumidor e sua 
influência nas escolhas alimentares, o curso de Nutrição, junto ao Grupo de Estudo e de 
Pesquisa em Segurança Alimentar – GEPSA, através do projeto de extensão Informação 
Nutricional – Rotulagem de Alimentos orientou e elaborou Tabelas Nutricionais para os 
produtos alimentícios produzidos nas regiões Sudoeste e Oeste do Paraná pelas agroindústrias 
familiares de pequeno e médio porte, das áreas urbanas e rurais. a característica econômica 
de desenvolvimento regional, tem apresentado uma demanda constante para esta atividade, 
assim como de orientações aos consumidores sobre a composição dos alimentos, 
considerando a dificuldade de compreensão do consumidor e do pequeno produtor sobre as 
informações obrigatórias do rótulo geral de um produto alimentício. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor, apenas 25,1% da população é capaz de compreender 
totalmente o que dizem os rótulos (IDEC, 2016). 
Em relação ao hábito de leitura dos rótulos, em pesquisa realizada por Figueiredo et al. (2017), 
cinquenta e quatro por cento (54%) dos entrevistados afirmaram ler as informações em rótulos 
de feijão comercial, este percentual corrobora com os estudos realizados por Cavada et al. 
(2012), que ao avaliar o comportamento de consumidores frente à rotulagem de alimentos 
encontraram uma prevalência de leitura de quarenta e oito por cento (48%). Ao fazer a 
associação entre o grau de escolaridade e o hábito de leitura dos rótulos de feijão comercial, 
os resultados apontaram que os consumidores com ensino superior não possuem o hábito de 
verificar o rótulo nutricional tanto quanto os que possuem o ensino fundamental e médio 
completo (FIGUEIREDO et al., 2017). A regulamentação referente à Rotulagem Nutricional de 
Alimentos Embalados na ausência do consumidor traz a expectativa de orientar o setor 
produtivo quanto às informações relevantes, possibilitar a revisão das formulações e informar 
o consumidor sobre a composição do alimento favorecendo escolhas que promovam o 
consumo de uma dieta mais equilibrada e saudável, e incentivar os alunos graduandos e pós-
graduandos no desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão e desta forma 
contribuir para as habilidades e competências do profissional nutricionista, assim como para 
as discussões e atualizações a acerca do tema. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Para a elaboração das informações nutricionais dos produtos alimentícios é necessário 
primeiramente ter descrito todos os ingredientes, seus respectivos pesos em gramas e o 
rendimento total de um produto alimentício no formulário disponibilizado pelo projeto no 
momento da solicitação da Informação Nutricional (Figura 1). A partir destes dados utiliza- se 
como principal ferramenta a Planilha de Cálculo Energético e Nutricional do GEPSA, que é 
composta por um banco de dados onde consta a composição centesimal dos alimentos de 
acordo com valores compilados das principais tabelas de composição química dos alimentos 
nacionais, como: Tabela de Composição Química de Alimentos – TACO/UNICAMP, 2011; 
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TBCA/USP, 1998; Tabela de Composição de 
Alimentos – TUCUNDUVA, PHILIPPI, 2015, recomendadas pela ANVISA. A planilha segue os 
procedimentos para a elaboração de uma receita de um produto alimentício, as quais ficam 
cadastradas em um banco de dados próprio do sistema, com o cálculo das informações 
nutricionais e confecção dos rótulos nos formatos recomendados pelas Normas Nacionais; 
vertical A, vertical B e linear. 
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O Banco de dados do programa possui mais de seiscentos dados cadastrados, no entanto 
aqueles alimentos que não constam são pesquisados nas tabelas Nacionais com prioridade 
para as mais reconhecidas pelo meio científico e recomendadas pela ANVISA. A partir da 
identificação da porção de referência para cada produto e ou produto alimentício usando como 
base a RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 são calculados os valores nutricionais do 
produto alimentício em sua porção recomendada e medida caseira.  

                            
Figura 1 Modelo de Formulário para confecção de Informação Nutricional. 

 
Ao constatar a dificuldade dos microempreendedores em quantificar suas receitas para 
realização das Informação Nutricionais, foi disponibilizado uma capacitação aos mesmos, 
sendo realizada no local de preparo das receitas onde fez-se um treinamento quanto a pesos 
e medidas usando-se balança e ferramentas de medidas caseiras, preenchimento e 
entendimento de Ficha Técnica sobre a tecnologia de preparo de produtos alimentícios, 
contribuindo assim para a qualidade do produto frente ao consumidor. 
 
Resultados 
Como resultado das atividades, no período de agosto de 2014 a maio de 2019, foram realizados 
450 cálculos de Informações Nutricionais e orientações gerais sobre rotulagem de alimentos 
aos pequenos produtores para agroindústrias familiares de pequeno porte na região Sudoeste 
do Paraná, atendendo especialmente a Cooperativa da Agricultura Familiar do Sudoeste do 
Paraná e ao Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater que 
encaminham as formulações à UNIOESTE, projeto de rotulagem – GEPSA. As orientações e 
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informações atendem aos municípios de: Francisco Beltrão, Realeza, Ampére, Salgado Filho, 
Marmeleiro e Verê.  
Foram atendidos pelo projeto as mais diversas micro empresas de diferentes cadeias 
alimentares, como: cadeia vegetal, doces ou compotas de frutas e hortaliças, conservas de 
hortaliças, produtos de panificação, biscoitos, massas alimentícias e condimentos; cadeia de 
leite e seus derivados, queijos, manteiga, nata; cadeia de carnes, embutidos e produtos 
cárneos.  
O projeto participou ativamente de atividades de extensão no município de Francisco Beltrão 
em contato direto com a população com dicas para fazer escolhas saudáveis sob os seguintes 
temas: Orientações sobre Rotulagem de Alimentos em Eventos na cidade de Francisco Beltrão: 
Dia do Nutricionista 31 de Agosto de 2016; Orientações sobre Rotulagem de Alimentos – 
Informação Nutricional na praça central do município de Francisco Beltrão no Seminário de 
Extensão - SEU do ano de 2016; Submissão do projeto para o processo de seleção de Bolsas 
PIBIS.PIBEX/2016, onde foram contempladas três estagiárias do projeto; Aula sobre 
Rotulagem Geral e Informação Nutricional de Alimentos para 20 acadêmicos do 2º Ano de 
Nutrição – Dezembro/2016 e Fevereiro/2017; participação na semana do Campus de Francisco 
Beltrão e Feira das Profissões, período de 20 a 24 de junho de 2017, com orientações sobre 
como entender o rótulo dos alimentos e demonstração prática da quantidade de açúcar, 
gorduras e sal contida em produtos processados e ultra processados pela indústria 
alimentícia,  de acordo com a designação dos rótulos de produtos como: chocolates, sucos 
industrializados, refrigerantes, barras de cereais e suplementos alimentares. Sob este contexto 
foram também distribuídas formulações (receitas caseiras) para redução de sódio no sal de 
cozinha com a adição de ervas e ou especiarias aromáticas. No ano de 2018, período de 27 a 
29 de junho,  o projeto em parceria com o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) participou 
na semana do Campus de Francisco Beltrão e III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do 
campus, com a Tenda da Rotulagem onde foram apresentados para a comunidade acadêmica 
e escolas de 2º grau do município sobre a nova proposta de Informação Nutricional do IDEC, 
aproximadamente 600 pessoas participaram do Evento;  na ocasião foram repassadas 
orientações sobre os excessos de açúcar, gordura e sal nos produtos processados com 
demonstrações aos participantes. 
Nos anos de 2016, 2017 e 2019 foram realizado cursos de capacitação e treinamento para 
cerca de sessenta e cinco (65) acadêmicos do curso nutrição da UNIOESTE sob os seguintes 
temas: considerações sobre rotulagem geral de alimentos; elaboração do manual de 
informação nutricional, montagem e utilização do programa Excel na elaboração da informação 
nutricional com carga horária de 40 horas, 15 horas e 8 horas respectivamente. Em 2018, o 
projeto foi selecionado a participar do 36º Seminário de Extensão da Região Sul (SEURS), na 
cidade de Porto Alegre, representando a UNIOESTE.  
Considerações Finais 
 
Almeja-se que as atividades de extensão propostas pelo projeto tenham cumprido com os seus 
objetivos. Primeiramente, o de colaborar para a implementação da qualidade do produto final 
no que se refere ao cumprimento das normas nacionais de confecção da rotulagem de 
alimentos, como: tabela nutricional, informações obrigatórias ao consumidor e sobre a 
presença de glúten, alergênicos e mais recentemente lactose. Respaldado neste objetivo, o 
projeto tem contribuído com a formação dos acadêmicos de nutrição sob o tripé do ensino, 
pesquisa e extensão como demonstrado na descrição das ações desenvolvidas pelo projeto. 
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Além disso, pretende-se implantar novas ações como: ampliar a divulgação sobre as 
discussões nacionais que tratam das novas propostas de alteração da Rotulagem de Alimentos 
no Brasil sugerida pelo Instituto de Defesa do Consumidor entre outros órgãos; promover 
cursos de capacitação sobre métodos de pesar e medir ingredientes e confecção de ficha 
técnica de produto alimentício para os pequenos produtores e micro empresários individuais – 
MEIS que produzem e comercializam alimentos. 
 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Segurança Alimentar – GEPSA, projeto de extensão 
Informação Nutricional – Rotulagem de Alimentos – email: rotulagem.unioeste@gmail.com – 
Telefone: (46) 3520.4852. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto Nº 42972/2014. 
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Resumo 
 
O projeto de extensão “Egressos do curso de serviço social da Unioeste - campus de 
Toledo e seus campos de atuação”, é proposto para dar maior movimento à atividade que 
vem sendo realizada no Projeto de Ensino que entregou relatório final em 2018 sob o título: A 
Produção Acadêmica no Curso de Serviço Social da Unioeste - campus de Toledo — 
sistematização dos Trabalhos de Conclusão de Curso e das informações dos egressos até o 
ano 2017, o qual tem histórico de efetividade desde 2002, trabalhando com informações 
referentes à produção acadêmica desde 2008 coletando informações para montar um banco 
de dados dos egressos do curso. Contudo, foi nos anos 2017 e 2018 que essas ações tiveram 
maior efetividade por conseguir permanência parcial de acadêmicos voluntários, já que o 
Projeto de Ensino não atribui bolsas para ajuda de custo, a dificuldade em voluntários é grande. 
Temos a meta de no ano de 2019 fechar o banco de dados, a partir da permanência das 
acadêmicas no trabalho e assim publicizar os resultados junto aos NUCRESS. Saber quais 
foram as áreas de atuação dos profissionais formados pela instituição, nos dará um 
mapeamento para avaliação dos conteúdos ministrados no curso, assim como evidenciar como 
está o mercado de trabalho para esses sujeitos. 
 
Apresentação 

 
509 Assistente social, doutor em Serviço Social, docente efetivo do Curso de Serviço Social da Unioeste de Toledo. 
Coord. Do Projeto de Extensão - Egressos do Curso de Serviço Social da Unioeste – campus de Toledo e seus 
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campos de atuação. E-mail: vilma.sh23@gmail.com. Contato:(45) 9 9990-2642. 
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Este trabalho é resultado da sistematização de dados realizada primeiramente na modalidade 
de Projeto de Ensino e atualmente, também, na modalidade de Projeto de Extensão, que visam 
analisar o fluxo de ingressos e egressos do curso de Serviço Social da Unioeste, buscando 
maior proximidade com a categoria no decorrer do exercício profissional e como consequência 
organização de um banco de dados para manter atualizadas as informações sobre os locais 
de trabalho, cargos, endereços (dos assistentes sociais) e criar espacos de debates visando 
aproximar a universidade da sociedade. Para tanto, aqui trouxemos números que representam 
os estudantes ingressos e egressos do curso e como gradualmente esses números foram se 
alterando. 
Pensar na formação superior no século XXI é ter em mente todas as refrações do discurso 
neoliberal de “democratização da educação” que nos é apresentada pelo sucateamento da 
rede pública, abertura de mercado a rede privada e estratégia de precarização do ensino e 
trabalho. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento da ação deu-se primeiramente no seu 
planejamento de estratégias da equipe a respeito das ações para dar continuidade da atividade 
iniciada em 2017. A coleta de dados sobre os egressos do curso de Serviço Social, possibilitou 
buscar junto a esses sujeitos quais foram e são os espaços de atuação, depois de formados. 
A sistematização dos mesmos contribuiu para melhor expressar a realidade dos sujeitos em 
seus campos de atuação e como a formação profissional em Serviço Social da Unioeste – 
campus de Toledo contribui diariamente na sua pratica profissional, sendo possível ainda 
analisar a qualidade do ensino.  Foi necessário também para a efetivação desse projeto, 
realizar contato com NUCRESS e CRESS para viabilizar a coleta de dados. 
 
Resultados 
 
A formação em Serviço Social desde 1936 faz história, colocando sujeitos no mercado de 
trabalho com competências delimitadas à sua época, para atender às demandas oriundas da 
sociedade capitalista. Uma das instituições de ensino superior que vem desde 1987 
proporcionando formação de qualidade aos estudantes deste curso é a Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (Unioeste) campus de Toledo, segundo Batista, Louzada e Roesler (2013) 
essa história inicia em 1985 tendo influências baseadas nas decisões econômicas, políticas e 
culturais. Para atender a demanda no curso, são abertas todos os anos 40 (quarenta) vagas 
para o ingresso de estudantes, com exceção do ano de 1987 que ingressaram 50 (cinquenta), 
na primeira turma. Desde o início do curso, o vestibular foi utilizado como única forma de 
ingresso na Unioeste, até que em 2014 foi implantada uma segunda alternativa, o Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU).513  

 
513 SiSu é um sistema informatizado de processo seletivo desenvolvido pelo Ministério da Educação onde o estudante utiliza a nota do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingressar na instituição. São disponibilizadas 50% das vagas para cada módulo, ou seja, 

vinte vagas por meio do SiSU e mais vinte pelo vestibular da Unioeste. Nos anos onde o número de vagas destinadas ao SiSU e ao 

Vestibular não tem o seu total preenchido após o fim de todas as chamadas, a universidade passa a considerar estas como vagas 
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Atualmente (2018) contabilizamos uma média de 1170 (mil cento e setenta) ingressos, destes 
até o ano letivo 2018, 777 (setecentos e setenta e sete) acadêmicos se formaram, dos quais 
somente 26 (vinte e seis) do sexo masculino514. Do total geral, temos a média de 27 (vinte e 
sete) estudantes formados anualmente, sendo 2001 o ano com mais concluintes, 44 (quarenta 
e quatro), seguido por 2012 com 41 (quarenta e um) concluintes. Em contrapartida os anos 
com menos concluintes foram, 1993 com 14 (quatorze) e 1998 com 16 (dezesseis) concluintes. 
Podemos perceber que dos estudantes ingressos no concurso de Serviço Social da Unioeste 
aproximadamente 66% (sessenta e seis por cento) concluiu o curso. Informação que nos faz 
ponderar os motivos de saída. Algumas respostas já conseguimos sistematizar: necessidade 
de salário, estar trabalhando ou deixar a universidade para trabalhar; ser originário de outros 
municípios e não conseguir se manter em Toledo e a não afinidade com o curso. Essas 
respostas são históricas, e com breve observação podemos identificar elementos que 
subsidiam as afirmativas. Sempre foram poucas as bolsas de iniciação científica e/ou outras 
modalidades de ajuda de custo para estudo. Não há Política de Assistência Estudantil no Brasil, 
em consequência a Unioeste também não tem Programas, projetos e serviços para manter 
esses estudantes com condições dignas. A Unioeste a dois anos tem Restaurante Universitário 
(estrutura física), os quais foram implantados nos campi em parcerias com prefeituras, porém, 
atualmente o serviço é terceirizado. Não dispõe de moradia estudantil ou ajuda de custo para 
esse fim. Bem como, não há assistência médica para estudantes, mesmo tendo o HUOP, sob 
a administração da Universidade. Fazendo essas pontuações é fácil perceber que a condição 
de se manter na universidade, para filhos da classe trabalhadora não é simples ou cômodo. 
Mesmo porque, lembremos que uma parte dos ingressos, já são maiores de 25 anos, com 
famílias/filhos para sustentar. Para alguns a saída é desistência de um sonho (ter um diploma), 
para outros a transferência para EAD. 
A não identificação com o curso, sempre houve por percentual baixíssimo, porém observamos 
que depois de 2014 com o SiSu, foi o marco de maior desistência, a grande maioria são os 
estudantes mais jovens, pois hoje chegam na universidade a partir dos 16 anos e alegam que 
não sabem o querem, vieram pela nota ou por influência familiar. Nessa mesma linha podemos 
perceber que a partir de 2015 não conseguimos fechar turmas nas primeiras chamadas o que 
nos leva quase no final do primeiro semestre receber ingressos, dificultando o 
acompanhamento dos conteúdos que iniciaram no começo do ano.  

 
remanescentes. E para o preenchimento destas ausências é aplicado o Processo Seletivo das Vagas Remanescentes da Unioeste 

(Provare) que consiste em um processo com inscrição gratuita e exclusiva pela internet, onde são ranqueadas as notas da redação da 

última edição do ENEM, ou do Vestibular referente ao ano letivo da edição do Provare. Para efeito de padronização, a nota da redação 

do ENEM é multiplicada por 0,414, de forma a permitir o ranqueamento entre os candidatos das seleções distintas (Vestibular e ENEM).  

(Unioeste, 2019, s.p.) 

514 Buscando os dados confirmamos como panorama brasileiro o predomínio majoritário de mulheres no curso, a explicação dessa 

desproporção está no início da história do Serviço Social mesclado com a questão cultural que há tempos parte da premissa de que o 

sexo feminino tem uma vocação natural para atividades educativas e caridosas, competindo à mulher a preservação da ordem moral e 

social (IAMAMOTO; CARVALHO, 2007). Mesmo diante das transformações ocorridas na profissão, ainda há uma visão e reprodução de 

valores conservadores em torno das relações de gênero dentro da profissão e no meio acadêmico, visivelmente refletidos nos números 

de ingressos. Atualmente a profissão não é mais exercida por mulheres da elite, mas sim por membros da classe trabalhadora, que 

lutam pela defesa da efetivação dos direitos da população, em meio a processos sociais contraditórios presentes na formação sócio 

histórica, política e econômica do país.  

 



 

 

Pá
gi

n
a6

73
 

Com relação aos egressos na nossa região a faixa etária mais expressiva é de 21 a 26 anos, 
com maiores divisões de 27 a 67 anos. Tendências que confirmam o movimento do mercado, 
cada vez mais cedo coloca o trabalhador para vender sua mão de obra, nesse caso com 
diploma. Contudo se fossemos comparar o ingresso no mercado de trabalho a anos anteriores, 
pelo menos em nossa região estão diminuindo as vagas de emprego, em especial após essa 
retração financeira nas políticas sociais.  
 
 
Considerações Finais 
 
O que podemos considerar com essa breve exposição é que o curso de serviço social da 
Unioeste campus de Toledo, vem cumprindo seu papel na formação de profissionais 
assistentes sociais, tendo os parâmetros estabelecidos pelo Projeto Ético Político da Profissão, 
como norte. Condição que se expressa na quantidade de profissionais absorvidos pelo 
mercado de trabalho em especial em cargos de direção e coordenação. 
Dos ingressos no Serviço Social da Unioeste 66% saem formados e destes, podemos afirmar 
que não estão atuando somente aqueles que não querem exercer a profissão, pois os demais 
e a grande maioria está atuando nas diversas áreas das políticas sociais, não só na região 
Oeste, mas em outros Estados do país, como comprovou pesquisa de Muniz (2017), quando 
mostra que temos egressos atuando no Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
A história segue e as contradições estão postas e o serviço social, como é de sua natureza, 
está na contramão na tentativa de efetivar direitos, e na academia na luta para manter a 
educação de qualidade, laico, democrático e gratuito. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Projeto egressos do curso de serviço social da Unioeste de Toledo – E-mail: 
projetodeensino2016@gmail.com 
 
Coordenador: Alfredo Aparecido Batista. E-mail: alfredo.batista@unioeste.br. Fone: (45) 
99938-4875.  
 
Subcoordenadora e supervisora: India Nara Smaha E-mail: indiasmaha@hotmail.com. Fone: 
45-99931-7129 – 45-33797123 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR. n 56707/2019. 
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INSERÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO: ANÁLISE COM OS ALUNOS 
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Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Mercado de trabalho; Educação Profissional; Primeiro Emprego. 

 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo identificar dificuldades para inserção no mercado de 
trabalho. Tendo como amostra os participantes do projeto “Gestão Estratégica para o Primeiro 
Emprego” em 2018. Para participar do projeto, os jovens deveriam estar matriculados em 
colégios estaduais e ter idade entre 16 e 21 anos. Dentre outros, a falta de experiência, ser 
jovem e baixa qualificação dificultam a entrada no mercado de trabalho formal.  
 
Apresentação 

A inclusão dos jovens no mercado de trabalho é um período que precisa de atenção 
por se tratar de pessoas que possuem pouca experiência, mas que buscam realização, 
amadurecimento profissional e estabilidade financeira, sendo um público mais vulnerável e 
mais propenso ao desemprego.  

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 2º da lei  Nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990,  considera-se como criança, pessoas até 12 anos de idade incompletos, e 
adolescentes  entre 12 e 18 anos de idade.  Constando ainda no Estatuto em parágrafo único 
que “Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 
dezoito e vinte e um anos de idade.” (BRASIL, 1990). 

Segundo Santos (2014) os jovens/adolescentes são pessoas portadoras de novidades, 
estão inseridas nos contextos sociais e possuem facilidade em trabalhar com tecnologias. Não 
obstante, a entrada destes jovens nas organizações traz alguns benefícios, dentre elas 
adaptar-se mais facilmente a cultura da organização.  

Neste sentido, o projeto “Gestão Estratégica para o Primeiro Emprego” busca auxiliar 
os jovens a desenvolverem suas habilidades, competências e atitudes propiciando o aumento 
da sua empregabilidade no município de Francisco Beltrão-PR. Neste projeto, são abordados 
conteúdos específicos visando à melhoria do desempenho pessoal e profissional aos 
beneficiados. Os alunos são motivados a participar principalmente para obtenção de 

 
515 Doutora em administração, Administração, centro de Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Beltrão. E-mail: 
juceliaappio@yahoo.com.br  
516 Graduanda em administração, Administração, centro de Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Beltrão. E-mail: 

duane.emanuele@gmail.com  
517 Graduando em Administração, Administração, centro de Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Beltrão. E-mail: 

thalisonbasso@gmail.com  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
mailto:juceliaappio@yahoo.com.br
mailto:duane.emanuele@gmail.com
mailto:thalisonbasso@gmail.com


 

 

Pá
gi

n
a6

76
 

conhecimento e preparação para o mercado de trabalho, auxiliando na obtenção de melhores 
oportunidades, experiência e na escolha de formações futuras.  
 
Procedimentos Adotados 

A metodologia utilizada para a realização do projeto “Gestão Estratégica para o 
Primeiro Emprego” é desenvolvida por meio de oficinas presenciais. Cada nova turma participa 
de aproximadamente 12 oficinas que são realizadas uma a cada semana no período 
vespertino. O projeto tem duração de aproximadamente quatro meses. No ano de 2018, 
frequentaram as oficinas em média 42 alunos.  

Essas oficinas abordam conteúdos específicos (formação técnica) e gerais 
(habilidades comportamentais), tais como: noções de oratória, elaboração de currículos e 
entrevista de seleção, informática instrumental, empreendedorismo, processo administrativo, 
marketing pessoal e são ministradas por docentes e colaboradores, tanto externos quanto 
internos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), bem como por egressos 
do curso de Administração.  

Nestas oficinas participam alunos do ensino médio de diversos colégios estaduais que 
vem em busca de conhecimento e preparação profissional para o mercado de trabalho. Em 
todas estas oficinas foram realizadas atividades propostas pelos colaboradores e efetivo 
controle da frequência para posterior certificação. No ano de 2018 a cerimônia de certificação 
foi realizada no dia 26 de setembro, na sala de reuniões da prefeitura de Francisco Beltrão, 
anexa à sala do prefeito e contou com a participação de docentes do projeto, bem como o 
prefeito municipal, secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológica, a coordenadora 
da Agência do Trabalhador e o agente de crédito do Banco do Empreendedor.  
 
Resultados 

Para fins desse trabalho, foram aplicadas pesquisas com 22 jovens desse projeto.  
Quanto ao perfil dos entrevistados, constatou-se que possuíam idade entre 16 e 17 anos, 
sendo a maioria do gênero feminino, 63,63% e 36,37% do gênero masculino. Todos eram 
solteiros e estudavam em colégios estaduais da cidade, tais como, Colégio Estadual Mário de 
Andrade, Colégio Estadual Dr. Eduardo Virmond Suplicy, Colégio Estadual Tancredo Neves e 
Colégio Estadual Industrial. 

Todos os participantes confirmaram que o Projeto em questão contribui de alguma forma 
para um futuro trabalho, principalmente ao adquirir conhecimentos para saber como se 
comportar ou agir em uma entrevista de emprego. Os alunos destacaram que o projeto 
proporcionou aprendizado para poder se preparar tanto para entrevista de emprego como para 
a elaboração de currículo, além de ser mais um curso que agregue valor ao currículo. A maioria 
dos entrevistados diz não sentir maiores dificuldades em participar ou frequentar o projeto, mas 
que uma das maiores dificuldades seria o transporte, deslocamento até o local das oficinas, e 
a carga horária. 

Dos alunos que participam do projeto e que foram entrevistados, mais da metade 
respondeu que não frequenta ou frequentou outro curso profissionalizante, 59,09% deles, e 
40,91% respondeu que sim, pois, além desse projeto praticado pela UNIOESTE já fizeram 
outros, com destaque para informática e cursos técnicos ofertados pelo governo estadual.  

Quando questionados como ficaram sabendo da oportunidade em participar do projeto, 
os mesmos destacam que, pelos próprios egressos e por amigos e familiares.  Destacam 
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também, que participar do projeto, fez com que agregasse maior valor ao currículo e que foi 
possível desenvolver novos conhecimentos, habilidades, competências e atitudes.  

Entre os jovens entrevistados a maioria destaca que sente dificuldades para conseguir 
um emprego. Entre os problemas apresentadas por eles, que ainda nao atuaram no mercado 
de trabalho formal, a falta de experiência é destacada, seguido de baixa idade, falta de 
oportunidades, qualificação, timidez, vergonha e nervosismo. 

No estudo de Botelho (2016) que buscou identificar e compreender os fatores inerentes 
à transição dos jovens para o mercado de trabalho no Concelho do Montijo, dos jovens com o 
ensino secundário, também encontrou a experiência profissional como um dos principais 
problemas na procura de emprego incluindo ainda a baixa remuneração, desconhecimento 
sobre a profissão, perfil inadequado, pouco conhecimento técnico e falta de preparação para 
as entrevistas. 

Na pesquisa de Souza (2001) aplicada como suplemento a Pesquisa de Emprego e 
Desemprego da Região Metropolitana de Belo Horizonte com jovens de 15 a 29 anos no ano 
de 2000 teve com o objetivo traçar o perfil deste grupo e explorar variáveis que poderiam se 
relacionar com as dificuldades encontradas no mercado de trabalho. Destacou que o maior 
obstáculo enfrentado por esta parcela da população no momento de se inserir no mercado de 
trabalho é a experiência, e ainda que as empresas não demandassem de qualquer, que 
dependeria de outras variáveis como a origem da família e a educação profissional e formal.  

Os entrevistados destacam que ter atitude é fundamental para conseguir um emprego. 
Atitude foi a palavra mais destacada por eles, seguida de vontade e comunicação. Outro fator 
que levaram em consideração foi o de possuir um bom currículo, ou seja, um currículo que se 
destaque na hora do recrutamento e seleção, além de possuir postura, responsabilidade, 
dedicação, confiança, sinceridade, respeito, ser ético, estar qualificado e preparado. 

Quando questionados de que forma se destacar para conquistar uma vaga de emprego 
na hora da entrevista de seleção, foram várias as respostas, mas as mais enfatizadas foram: 
ser comunicativo, formal, falar declaradamente, ser confiante, ter argumentos, conhecimentos 
e postura. Outras formas também foram citadas como: ter habilidades, ser sincero, organizado, 
informado, simpático, seguro, entre outros.  

No censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, a cidade 
de Francisco Beltrão possuía 78.943 pessoas, desse total a população economicamente ativa 
de 10 a 14 anos era de 822 pessoas, de 15 a 19 anos era 4.690 pessoas, de 20 a 24 anos era 
de 6.251 pessoas, e de 25 a 29 anos era 6.131 pessoas, com um total de 46.884, cerca de 
59,39% (IBGE, 2010). Ainda segundo dados do IBGE, em 2016, a população estimada da 
cidade foi de 89.942 habitantes, sendo que a proporção de pessoas ocupadas com relação a 
população total era de 34,2% (IBGE, 2016). Corroborando Botelho (2016), pois o mesmo 
destaca que em um mercado cada vez mais competitivo em que o desemprego tem 
aumentado, os jovens são um dos grupos mais afetados, levando a que sejam sujeitos a 
empregos precários. 

O gráfico 01 mostra a opinião dos entrevistados sobre as oportunidades de emprego 
no mercado de trabalho em Francisco Beltrão. Aproximadamente 81,82% dos respondentes 
compreende que poucas empresas estão dando oportunidades para que adquiram 
experiência, principalmente aos jovens. 

 
                         GRÁFICO 01- CONCEPÇÃO DOS QUESTIONADOS SOBRE A FALTA DE  

  OPORTUNIDADES DE EMPREGO EM FRANCISCO BELTRÃO 
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                       FONTE: Os autores (2018). 
 

Esta preocupação dos jovens pesquisados vai de encontro ao destacado por Alves 
(2008) que evidencia que esta fase predomina o desemprego, a precariedade e a insegurança, 
estando associada à dependência econômica por um período incerto, sendo que a instabilidade 
financeira dos jovens surge como um dos motivos para o prolongamento da juventude, 
permanecendo cada vez até mais tarde na família de socialização, adiando a sua 
independência (ALVES, 2008). 

Foram questionados os respondentes em relação ao trabalho futuro, o que os levaria 
a mudar de emprego, e a maioria respondeu salário, clima organizacional, ambiente de 
trabalho, novas oportunidades e até a relação com os colegas. O salário como fator de 
mudança de emprego também foi identificado na pesquisa de Santos (2014) como o que mais 
influencia, corroborando com a pesquisa realizada. 

Chiavenato (2000) destaca as pessoas são influenciadas exclusivamente por 
recompensas salarias e econômicas. As pessoas procuram trabalho não porque gostam, mas 
como um meio de ganhar a vida, motivado a trabalhar pela necessidade econômica.  Neste 
sentido, foi perguntado aos respondentes se eles trabalhariam em uma empresa que não 
estivesse satisfeito pelo fato de terem boa remuneração e 63,64% destacam que sim, pelo fato 
de terem poucas oportunidades no mercado e a necessidade de ter uma remuneração para 
sobrevivência e contribuir com a família.  

Em relação a estudar e trabalhar ao mesmo tempo, 40,91% destacam que não sentiria 
dificuldades em conciliar os dois. Os entrevistados descreveram que para conciliar da melhor 
forma o trabalho, os estudos e a vida social precisariam ter organização e planejamento com 
os horários de cada atividade que será realizada. Segundo Daniel, Santos e Lima (2014) as 
pessoas, em geral, que optam por adquirir e aprimorar a formação intelectual precisam abdicar 
de determinado tempo que seria utilizado em atividades destinadas para o lazer e o trabalho, 
e se dedicar aos estudos. 

A expectativa, da maioria deles, quando terminar o ensino médio é entrar para a 
universidade e conseguir ingressar no mercado de trabalho. Entretanto, o que mais os 
preocupam são as poucas oportunidades, escassez de vagas, e não se adaptar ao emprego. 

Sobre a possibilidade de prosseguirem estudos futuros 90,91% diz que sim, que 
gostaria, pois a qualificação além de trazer novos conhecimentos, é de grande importância na 
hora de disputar uma vaga de emprego, trazendo melhores remunerações e novas 
possibilidades. Entre os planos profissionais futuros, a maioria quer estar empregado e cursar 
o ensino superior, bem como ingressar em novos cursos profissionalizantes.  
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Dentre os entrevistados, 90,91% destacam que a qualificação profissional traz maiores 
perspectivas em conseguir um emprego, melhores salários, melhores condições de trabalho e 
oportunidades.  
 
Considerações Finais 

A presente pesquisa permitiu identificar quais as maiores dificuldades encontradas pelos 
jovens no momento da ingressão no mercado de trabalho em Francisco Beltrão. Foi realizada 
com os alunos que participaram do projeto “Gestão Estratégica para o Primeiro Emprego” no 
ano de 2018 por meio da aplicada de pesquisa. 

Foi possível perceber com a análise dos dados que os jovens sentem dificuldades em 
conseguir um emprego, e entre os problemas apresentados, a falta de experiência seria a 
principal causa, considerado decisivo, algo que também foi constato por outras pesquisas 
(BOTELHO, 2016; SOUZA, 2001). 

Observou-se também que o conhecimento é avaliado como essencial no momento da 
inserção, levando em conta ainda outros fatores com a vontade, preparação e interesse, tendo 
como principal a atitude. A comunicação e a formalidade foram fatores considerados relevantes 
para se destacar na conquista de uma vaga de emprego, principalmente no momento da 
entrevista. A maioria dos entrevistados pretende prosseguir estudos futuros. Segundo eles a 
qualificação profissional permite além de maiores perspectivas, melhores salários, condições 
de trabalho e oportunidades.  

Assim, este estudo corrobora Alves (2008) ao evidenciar que o sucessivo aumento do 
desemprego deixou de abranger apenas determinados grupos sociais específicos para incluir 
um conjunto mais diversificado de pessoas nas quais se incluem os jovens. Apesar de todos 
os grupos abrangidos pelo desemprego carecerem de um tratamento adequado, o grupo dos 
jovens causa grande preocupação, em particular porque encontram sérias dificuldades na sua 
inserção no mercado de trabalho.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
Siga no Facebook: PE_uni2012@hotmail.com 
e-mail da coordenadora: juceliaappio@yahoo.com.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
30025/2010 
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Resumo 
 
A interação entre Universidade e os agentes da sociedade, por meio de projetos de extensão, 
contribuem no processo de geração e transferência de conhecimento. Assim, o objetivo deste 
estudo é verificar a rede de inter-relações e os resultados obtidos pelo Programa Bom Negócio 
Paraná (PBNP) - Núcleo Francisco Beltrão, no processo de capacitação de futuros empresários 
e empresários de micro e pequenas empresas. Mediante análise documental, aliado aos 
procedimentos metodológicos próprios do projeto, concluiu-se que os agentes da sociedade 
detêm uma parcela de responsabilidade para a efetivação das turmas do PBNP. Nesse sentido, 
verificou-se que quanto maior a interação entre as partes envolvidas, melhores serão os 
indicadores obtidos pelo PBNP e, consequentemente, maior o número de profissionais 
qualificados. Nessa perspectiva, ações que fortaleçam a rede de conexão entre os agentes e 
a busca de novas parcerias são fundamentais para expandir os resultados do Programa. 
 
 
Apresentação 

 
O papel das universidades públicas é atender as necessidades do país, no que condiz 

a geração de conhecimentos e na formação de profissionais qualificados. Por sua vez, é função 
da extensão universitária levar esse conhecimento até a população com o intuito de promover 
o desenvolvimento econômico, social, cultural e político da nação, ou seja, contribuindo na 
transformação de uma sociedade melhor (BRASIL, 2001). Ademais, a extensão universitária 
fomenta o desenvolvimento de relações entre universidades e setores sociais (PARANÁ, 
2014).  

No entanto, para que se tenha eficiência em seu processo e êxito em seus resultados, 
os projetos de extensão dependem da inter-relação eficaz entre órgãos públicos, universidades 
e diversos outros agentes da sociedade, formando uma rede de integração. 
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524 Doutor, Ciências Econômicas, CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: jaimestoffel@hotmail.com  
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Segundo Marteleto (2011), a rede se conceitua como elo, estrutura sem fronteira e um 
sistema de apoio, parecidos com uma árvore, em que, agentes se unem em torno dos mesmos 
valores e interesses. Partindo desse conceito, define-se rede pela relação e contato entre 
organizações, empresas, pessoas e demais agentes. No ambiente organizacional, as redes 
fazem com que o conhecimento e as informações sejam compartilhadas, contribuindo para a 
troca de experiências e no melhor desempenho do setor de atuação (TOMAÉL; ALCARÁ; DI 
CHIARA, 2005). 

O Programa Bom Negócio Paraná (PBNP) é um exemplo de projeto de extensão que, 
em sua essência, apresenta esta inter-relação da universidade com demais setores da 
sociedade. O PBNP oferece cursos de capacitação gerencial e consultorias para os 
empresários das micros e pequenas empresas, ofertado pelas Universidades Estaduais do 
Paraná, dentre elas a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). O PBNP - 
Núcleo Francisco Beltrão atende 42 municípios da mesorregião Sudoeste do Paraná com 
turmas presenciais e de Ensino a Distância (EAD), cujo funcionamento depende da rede de 
interação entre vários agentes. Por este motivo, utiliza-se da criação de parcerias com 
instituições e agentes municipais que compõem a região para concretizar a implantação das 
turmas presenciais de capacitação.  

Assim, o objetivo deste estudo é verificar o resultado obtido pelo PBNP- Núcleo 
Francisco Beltrão, na região Sudoeste do Paraná, por meio das redes de inter-relações com 
os agentes envolvidos no processo de capacitação de futuros empresários e empresários das 
micros e pequenas empresas, no período de 2018 a 2019. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Conforme já mencionado, a rede é uma relação entre diversos atores que fomentam o 
desenvolvimento de um objeto de interesse (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). Assim, 
para atender ao objetivo de demonstrar a importância do estabelecimento de redes de 
relacionamento com agentes da sociedade organizada, a fim de concretizar a capacitação em 
gestão empresarial de empresários de micros e pequenas empresas, Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e futuros empresários, realizou-se uma pesquisa documental com base em 
informações internas do PBNP – Núcleo Francisco Beltrão. Para tanto, considerou-se 
questionários padrões aplicados tanto na abertura quanto no encerramento de cada turma, 
além de planilhas com informações detalhadas de cada turma e outros dados estatísticos 
internos.  

Foram analisados dados das turmas realizadas entre abril de 2018 e abril de 2019 pelo 
PBNP - Núcleo Francisco Beltrão, sendo ao todo 15 turmas e 312 questionários contabilizados. 
Portanto, tal estudo possui abordagem qualitativa e de classificação documental. 
 
 
Resultados 

 
Sendo o PBNP um projeto de extensão e tendo em sua essência a indissociável 

relação entre universidade e sociedade, o projeto utiliza-se de tal interação a fim de concretizar 
os seus objetivos. 
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Para a construção dessa rede, primeiramente, realiza-se o contato do projeto com 
Prefeituras, Associações Comerciais, Agência dos Trabalhadores, Agentes de créditos, entre 
outros, na busca por parcerias que se disponham a dar suporte às ações do projeto no 
município. A partir do estabelecimento de tais parcerias, são realizadas as ações de 
implantação da turma na comunidade, sendo a primeira a cargo dos agentes locais, tais como: 
escolha do local em que o curso poderá ser ministrado, realização de inscrições, abertura da 
turma. Na sequência, a Universidade entra em ação pelo PBNP, sendo que nessa etapa ocorre 
o início do curso e, em média, após cinco semanas de curso, finaliza-se com a certificação dos 
concluintes. Ou seja, é possível observar a criação de uma rede de pessoas que se envolvem 
em um objetivo comum, que é, capacitar indivíduos da sociedade que se dispõem a fazer o 
curso. Ao todo, já considerando as semanas em que ocorre o curso, todo o processo tem 
duração média de dois a três meses. 

A Figura 1 permite uma melhor compreensão da rede criada pelas ações do PBNP. 

 
Figura 1- Rede de parcerias do PBNP – Núcleo Francisco Beltrão 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Ao observar a Figura 1, ressalta-se dois importantes pontos: primeiro, a parceria 

primária entre o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (SETI), e UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão, onde está 
implantado o projeto; e, segundo, a parceria entre o PBNP e as demais instituições apoiadoras. 
Quanto a primeira parceria, além do Governo do Estado ser o principal financiador da ação, 
constata-se que ambos têm se beneficiado, uma vez que o Programa está ativo desde 2012 e 
com resultados consistentes. Ao se tratar das parcerias entre o Programa e as demais 
entidades apoiadoras, verifica-se que elas tendem a ser temporárias, ou seja, se mantêm até 
que seja finalizada a turma viabilizada. 

Em exceção, tem-se o município de Francisco Beltrão, cuja parceria entre o PBNP e a 
Prefeitura Municipal, via Centro Empresarial525l, mantém-se de forma permanente, de modo 
que as inscrições ocorrem de forma contínua, sem delimitação de datas, e as turmas são 
realizadas conforme a demanda da comunidade. 

 
525 O Centro Empresarial de Francisco Beltrão faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Tecnológico da Prefeitura Municipal e centraliza em um único local, além da já citada Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, o Departamento de Turismo, Agência do Trabalhador, Centro de 

Inovação e Tecnologia, Sala do Empreendedor e Banco do Empreendedor. 
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Ainda é relevante citar como cada vínculo é estabelecido. No caso das prefeituras, os 
contatos ocorrem direcionados às secretarias e agências que possuem maior afinidade com 
os empreendedores locais. Desse modo, são contatados como principais parceiros os agentes 
de desenvolvimento local, secretaria da indústria, comércio ou outras afins, sala do 
empreendedor, agência do trabalhador e as associações comerciais. Além destes, há ainda os 
agentes de crédito, que são a principal ponte da parceria entre o PBNP e o Banco Fomento 
Paraná. 

Tem sido recorrente nos pequenos municípios que servidores públicos acumulem mais 
de um cargo, entre eles, o de agente de crédito, o que tem facilitado o empenho em viabilizar 
as turmas nos municípios. Isso acontece porque o Banco Fomento Paraná oferece créditos 
com juros mais atrativos para quem possui algum tipo de capacitação na área de gestão 
empresarial. Ou seja, alinham-se interesses dos agentes de crédito e empreendedores por 
parcerias que acabam sendo benéficas no acesso ao crédito. 

Frente a essas colocações, pode-se verificar a existência de um primeiro passo da 
criação de uma rede, designado por Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005) como compartilhamento 
de conhecimento tácito. Ou seja, são realizadas comunicações por meios formais e informais, 
sem hierarquia, que resultarão na viabilização das turmas. Como resultado, gera-se 
conhecimento que é disseminado a partir da realização do curso. 

A partir de todas as parcerias firmadas, das articulações e ações realizadas, os 
resultados aconteceram e podem ser visualizados na Tabela 1. 
 

Tabela 1- Resultados obtidos pelo Programa Bom Negócio Paraná -2018/19 

Municípios 
Número de 

Turmas 

Número de 

Inscritos 

Número de 

Capacitados  

Instituições envolvidas além da 

Unioeste 

Francisco Beltrão 4 129 108 Centro Empresarial 

Mangueirinha 1 49 37 Prefeitura e Sala do Empreendedor 

Pérola d' Oeste 1 19 13 Prefeitura e Banco Fomento 

Planalto 1 46 36 Prefeitura 

Realeza 1 43 37 Prefeitura, Associação Comercial  

Salto do Lontra 1 35 25 Associação Comercial 

São João 1 42 33 
Prefeitura, Associação Comercial, 

Banco Fomento  

São Jorge do Oeste 1 32 25 
Prefeitura, Associação Comercial, 

Banco Fomento  

EAD 4 158 37 Unioeste 

Total 15 553 351 - 

Fonte: Elaboração própria    

 
Verifica-se na Tabela 1 que no período analisado, os resultados obtidos pelo PBNP - 

Núcleo Francisco Beltrão, mediante a atuação dos parceiros estabelecidos, possibilitaram a 
formação a realização de turmas presenciais em oito municípios da região, com um total de 
351 alunos capacitados, sendo que destes, 314 foram pela modalidade presencial e 37 pela 
modalidade de ensino a distância. Do total geral, 47% são empresários, formais e informais, e 
53% são classificados como futuros empresários, categoria que abrange aqueles que ainda 
vão iniciar seu negócio, além de trabalhadores registrados ou informais, desempregados e 
aposentados. 
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Como resultado da parceria permanente no município de Francisco Beltrão, 108 alunos 
foram formados, o que representa pouco mais de 30% do resultado geral. É importante citar 
que, numa iniciativa até então inovadora para o Núcleo Francisco Beltrão e atendendo a 
sugestão dos parceiros, realizou-se uma turma no período vespertino, a fim de dar 
oportunidades a interessados que, por motivos diversos, não poderiam fazer o curso no período 
noturno. 

Ainda cabe salientar que, de forma geral, o índice de satisfação dos capacitados nas 
turmas presencias demonstrou-se efetivamente bom, em que 36% dos formados afirmaram 
que o conteúdo apresentado nas aulas estava acima da sua expectativa e 44% afirmaram que 
estava dentro do esperado. O índice de desistência nas turmas presenciais se manteve na 
média de 22%, que mediante a experiência das instrutoras e feedbacks recebidos, verificou-se 
que os principais fatores que motivaram a desistência foram: duração do curso, problemas 
familiares, doenças e necessidade de trabalhar no horário do curso.  

Especificamente sobre as turmas de EAD, nota-se um índice de desistência de 
aproximadamente 77%, em que as principais causas identificadas foram a falta de tempo ou 
dificuldades de navegação pela plataforma moodle. Quanto a satisfação de quem realizou o 
curso pela plataforma EAD, 60% dos formados afirmam que o conteúdo estava dentro do que 
eles esperavam e aproximadamente 39,5%, afirmaram que conteúdo excedeu a expectativa. 

Como pode-se perceber, muitas pessoas e instituições se envolvem no processo de 
viabilização das turmas de capacitação do PBNP. Assim como há o importante papel do 
Governo do Estado, há o empenho de toda a equipe do PBNP - Núcleo Francisco Beltrão, 
formada por um coordenador, um professor orientador, três instrutoras e três bolsistas de 
graduação. Ou seja, somente com o empenho de cada interessado é que de fato os resultados 
acontecem e, assim, consolidam-se os objetivos do PBNP como projeto de extensão. 

 
 

Considerações Finais 
 

Este estudo teve como objetivo verificar os resultados obtidos pelo PBNP Núcleo de 
Francisco Beltrão por meio da rede de inter-relação entre os agentes envolvidos no processo 
de capacitação de futuros empresários e empresários das micros e pequenas empresas. 

Por meio da análise documental, foi possível verificar que a interação e o engajamento 
entre os agentes da sociedade são ferramentas essenciais para o cumprimento das ações 
propostas pelo PBNP, as quais fazem toda a diferença para a realização de turmas e 
capacitação dos membros da sociedade. 

Dessa forma, conclui-se que quanto maior a inter-relação entre os agentes que formam 
a rede, melhores serão os indicadores obtidos pelo PBNP e, consequentemente, maior o 
número de profissionais qualificados. Por isso, faz-se necessário fortalecer as redes já 
existentes e criar novas parcerias com agentes dos demais municípios ainda não atendidos, 
com o objetivo de fortalecer ainda mais as ações para o desenvolvimento do PBNP. 

Todavia, apesar da importância da relação entre os agentes em prol do PBNP, nota-
se que o governo é o ator que ocupa uma posição estratégica, sendo responsável na 
dinamização do Programa por meio da disponibilização de recursos. Contudo, o interesse dos 
personagens de cada município também se faz necessário para auxiliar na transferência de 
conhecimento para a população e, assim, contribuir na geração de emprego e renda local. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone: (46) 3520-4866 
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Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
50241/2017 
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Resumo 
 
No projeto “Visitas ao Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste/Cascavel” há interação 
universidade-comunidade, beneficiando extensionistas que compartilham o conhecimento 
adquirido e a sociedade que vivencia o ambiente acadêmico. Em 2018, o projeto atendeu 346 
alunos e professores de 12 instituições privadas de ensino. Mais de 95% dos participantes 
avaliaram a atividade como ótima, resultado que motiva a manutenção do projeto e incentiva 
os discentes a desenvolverem iniciativas nesse meio. 
 
Apresentação 
 

O corpo humano sempre despertou interesse, não somente em profissionais ou 
estudantes das Áreas Biológicas e da Saúde, mas também das pessoas de uma forma geral. 
O seu conhecimento é realizado pela Anatomia, que é o estudo da estrutura de um organismo 
e das relações entre as suas partes (SPENCE, 1991). Ainda, Graaf (2003), define Anatomia 
como uma ciência teórico-prática voltada para entender as relações entre forma e função dos 
diferentes órgãos que constituem o corpo humano. 
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Segundo Souza (2011), o estudo da Anatomia Humana e, assim, o entendimento do 
próprio corpo é de grande relevância, pois através deste conhecimento se obtém subsídios 
para conhecer as suas capacidades, levando ao entendimento das infinitas potencialidades do 
ser humano. Neste contexto, Silva et al. (1995) destacaram que é função dos sistemas de 
educação e saúde fazer com que informações sobre o corpo humano cheguem a todos os 
indivíduos. Especificamente, o conteúdo é abordado na Educação Básica (COSTA, 2012); no 
entanto, as escolas, mesmo as da rede privada de ensino, raramente dispõem de laboratório 
com peças e modelos anatômicos adequados para o seu estudo. 

Oliveira et al. (2007) afirmaram que museus e centros de ciências morfológicas, como 
os universitários, vêm assumindo importante papel no processo educativo, pois cada vez mais 
um número maior de estudantes e da população em geral procuram esses espaços para 
ampliar e compreender melhor os conceitos sobre a anatomia e conhecer assim a função do 
próprio organismo. 

Neste contexto, a universidade tem o papel de proporcionar ao acadêmico formação de 
qualidade para que ele possa desenvolver um perfil crítico e criativo frente às situações do 
cotidiano, com destreza na comunicação e bom domínio da dinâmica em grupo (FORNAZIERO 
et al., 2010).  

Para Hennington (2005), os programas de extensão universitária mostram a importância 
de sua existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade, pela aproximação e 
troca de conhecimentos e experiências entre professores, alunos e população, pela 
possibilidade de desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem a partir de práticas 
cotidianas, juntamente com o ensino e pesquisa. 

Também, esta interação da universidade com a comunidade é benéfica para os 
acadêmicos extensionistas, pois possibilita que os mesmos revisem e coloquem em prática o 
conhecimento adquirido no decorrer do curso e dos estudos realizados (DA SILVEIRA et al., 
2016). Nesse sentido, o projeto de extensão “Visitas ao Laboratório de Anatomia Humana da 
Unioeste - Campus de Cascavel” busca contribuir com o processo de ensino-aprendizagem do 
Corpo Humano na região Oeste e Sudoeste do Paraná, Brasil. 
 
Procedimentos Adotados 

 
As atividades do projeto foram desenvolvidas no período de março a novembro de 2018, 

nas dependências da Área de Anatomia Humana da Unioeste, Campus de Cascavel.  
No seu desenvolvimento, primeiramente, os discentes dos cursos de graduação das 

Áreas da Saúde e Biológicas e, também, do Programa de Pós-Graduação em Biociências e 
Saúde foram selecionados para participarem como monitores do projeto. Na sequência, foi 
realizada a capacitação dos integrantes por um docente de Anatomia, com o objetivo de 
informar sobre a dinâmica do projeto, os conteúdos a serem abordados e possíveis dúvidas no 
que tange ao conhecimento específico sobre o corpo humano.  

O agendamento das visitas ocorreu por contato telefônico com a Área de Anatomia 
Humana para os períodos matutino, vespertino e noturno, de acordo com as solicitações das 
escolas e a disponibilidade de horários do laboratório e dos monitores. Na data estabelecida, 
os visitantes foram recebidos pelos monitores e foi realizada uma exposição teórica a respeito 
do conceito de Anatomia, cursos de graduação que estudam esse ramo da ciência, 
organização geral do corpo humano e dos sistemas que o compõem, assim como o respeito 
ao cadáver e métodos de conservação e preparação das peças anatômicas.  
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A seguir, uma atividade prática foi realizada com a utilização de peças cadavéricas, 
esqueleto articulado e desarticulado, modelos e maquetes. Nessa etapa, os visitantes 
passaram por sessões que abordavam os sistemas corporais, o que possibilitou o surgimento 
de dúvidas e questionamentos, que eram sanados durante toda a visita para favorecer a 
interação entre visitantes e acadêmicos. Cabe salientar que o conteúdo da aula foi adequado 
às faixas etárias e ao contexto escolar, uma vez que foram recebidos alunos do ensino 
fundamental II e médio.  

Encerradas as atividades, os visitantes eram convidados a avaliar a qualidade do projeto 
de extensão, através da escolha de bolinhas coloridas: a bolinha verde indicava que a atividade 
foi considerada ótima; a laranja, boa e a vermelha, regular. 
 
Resultados 
 

No ano de 2018, o projeto “Visitas ao Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste” 
recebeu 12 escolas privadas dos municípios de Cascavel e das regiões Oeste e Sudoeste do 
Paraná, totalizando mais de 300 visitantes (Tabela 1), os quais tiveram a oportunidade de 
observar e manipular materiais anatômicos, como esqueleto, órgãos e modelos anatômicos; 
materiais não disponíveis nas escolas. Adicionalmente, possíveis dúvidas quanto aos sistemas 
e órgãos que compõem o corpo humano e a sua funcionalidade puderam ser esclarecidas. 

 
 

Tabela 1 - Número de visitas e de visitantes das instituições privadas de Cascavel e das regiões 
Oeste e Sudoeste do Paraná que participaram do Projeto Visitas ao Laboratório de Anatomia 
Humana da UNIOESTE - Campus de Cascavel no período de abril a novembro de 2018. 
 

Instituição Número 
de visitas 

Número de 
visitantes 

Escolas privadas dos municípios de Cascavel e 
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná 
 

12 346 

 
Em relação aos visitantes atendidos, Ferreira (1999) coloca que a participação em 

atividades extraclasse significa a quebra de rotina, além da socialização entre seus colegas, 
levando-os a desenvolver o senso crítico, tendo uma relação muito diferente daquela 
observada em sala de aula. Araújo et al. (2006) comentam que esses estudantes desejam 
observar aspectos que não estão presentes nos livros didáticos quando se encontram em 
espaços não formais de ensino. 

Ainda, ao sair do ambiente formal da sala de aula, os alunos manifestam sua 
curiosidade, representando um fator motivacional positivo e importante no processo de 
aprendizagem. Falk (2001) descreveu o espaço fora da escola tradicional como um lugar onde 
se opera a aprendizagem por livre escolha. Essa troca de informações contribui tanto para o 
processo de aprendizagem como para o estabelecimento de novas interações sociais entre os 
alunos dessas escolas, e entre os discentes da Universidade, na troca de saberes e no 
desenvolvimento de habilidades, muitas vezes não aprendidas durante as aulas. 

Para Rodrigues et al. (2013), a extensão universitária traz para a sociedade grande 
contribuição, pois apresenta o contato dos acadêmicos com o público em geral, onde as teorias 
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aprendidas em sala de aula se concretizam. Assim, a extensão possui papel essencial, tanto 
para os acadêmicos, que colocam em prática tudo o que aprenderam no âmbito acadêmico, 
quanto na vida das pessoas que usufruem deste aprendizado.  

Os resultados das avaliações indicam que a maioria dos visitantes considerou as 
atividades desenvolvidas durante a visita como ótimas e, apenas, 4,34% avaliaram como boa 
ou regular (Figura 1).  
 

 
  

Figura 1 - Avaliação dos visitantes das escolas privadas em relação à qualidade das atividades desenvolvidas 
no projeto de extensão “Visitas ao laboratório de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de Cascavel”. 

 

O processo de avaliação se mostrou de grande valia na busca de uma prestação de 
serviço com excelência, pois percebeu-se uma melhora na avaliação da atividade em relação 
ao ano de 2017, onde os que consideraram a visita como ótima foram de 83,12%, seguida de 
boa e regular com 11,60% e 0,42%, respectivamente. Ainda, estes resultados positivos 
motivam a continuidade deste projeto de extensão, além de ser um grande incentivo aos 
acadêmicos extensionistas e servem de estímulo para que iniciativas nesse âmbito sejam 
desenvolvidas. 
 
Considerações Finais 
 

A realização do projeto de extensão permitiu o intercâmbio do conhecimento 
desenvolvido na universidade com a comunidade em geral, principalmente alunos da educação 
básica. Ainda, os resultados obtidos neste estudo destacaram a importância da extensão 
universitária em proporcionar a qualificação profissional dos discentes da graduação e da pós-
graduação, uma vez que os prepara para seu futuro profissional. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Dra. Marcia Miranda Torrejais - Telefone: (45) 3220-3194;  
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E-mail: mmtorrejais@yahoo.com.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
19.827/2006. 
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Resumo 
 

A gestação é uma fase marcada por diversas alterações físicas e emocionais, sendo o 
acompanhamento multiprofissional pré-natal fundamental. A equipe de atendimento à 
gestante, formada por profissionais da saúde, tem, entre outros, o objetivo de promover 
orientações sobre as alterações gestacionais, suas implicações e formas de enfrentamento. O 
objetivo deste estudo foi descrever a vivência da equipe multiprofissional no acompanhamento 
de gestantes participantes de um projeto de extensão. 

 
Apresentação 
 

A abordagem multiprofissional à gestante no pré-natal tem por objetivos prevenir e/ou 
tratar possíveis doenças no período gestacional, preparar o corpo da gestante para as 
transformações decorrentes da gestação, parto e puerpério, bem como, promover orientações 
sobre as alterações gestacionais, suas implicações e formas de enfrentamento, tornando a 
gestante a principal personagem desta etapa de sua vida (Louroza, D.F.T. 2013). 

Vários são os profissionais da saúde que integram a equipe multiprofissional no 
atendimento à gestante, dentre eles, obstetra, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo e 
psicólogo. 

 A fisioterapia é de grande importância durante a gestação. Através de técnicas 
específicas é possível prevenir e/ou tratar as disfunções biomecânicas e posturais que ocorrem 
para acomodação do feto, manter e/ou melhorar a capacidade cardiorrespiratória das 
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gestantes, manter e/ou aumentar a força e flexibilidade muscular globais e do assoalho pélvico, 
mantendo assim sua capacidade funcional e qualidade de vida, consequentemente, a gestação 
e o parto tornam-se um processo agradável e menos traumático, o que irá facilitar a 
recuperação no puerpério (Bezerra M. C. S. 2015). 

A gestação é um período de profundas alterações no metabolismo materno, 
aumentando as necessidades nutricionais para garantir o adequado crescimento e 
desenvolvimento fetal. São necessárias adaptações nutricionais para suprir essa necessidade 
aumentada, podendo ser necessária suplementação de alguns nutrientes. Por outro lado, 
através do acompanhamento nutricional, pode-se prevenir disfunções relacionadas ao excesso 
de peso e má alimentação, tais como o Diabetes Mellitus Gestacional e as Doenças 
Hipertensivas Específicas da Gestação, como consequente diminuição da mortalidade materna 
(Louroza, D.F.T. 2013).  
 Mudanças físicas e hormonais durante a gestação criam condições adversas no meio 
bucal, como a gengivite gravídica, tumor gravídico benigno decorrente do excesso de 
restaurações e acúmulo de placa e maior incidência da cárie dentária. Além disso, 
modificações nutricionais durante a gestação (maior ingesta de carboidratos e maior 
quantidade de refeições) associadas ao descuido com a higiene bucal expõem ao risco de 
disfunções que podem ser de difícil tratamento durante a gestação e, em casos graves, podem 
expor a gestante ao maior risco de parto prematuro.  Sendo assim, é de extrema importância 
o acompanhamento com o odontólogo, bem como a educação em saúde com mulheres 
gestantes como parte do tratamento para desmistificar crenças populares, possibilitando a 
inserção de novos hábitos que culminarão na promoção de saúde bucal da mulher e de seus 
filhos (Oliveira C. E., Lopes O., Santos F. C. P., et al. 2014). 

A gravidez é um período em que não só o corpo da mulher sofre muitas transformações, 
mas suas emoções também. As alterações emocionais são particulares de cada gestante, e 
variam conforme suas experiências pessoais, vivência de outra gestação, contexto familiar, 
idade, estabilidade de vínculos e fatores socioeconômicos. O acompanhamento psicológico é 
muito importante nesta fase para manter o equilíbrio entre a saúde física e emocional, não só 
da mãe, mas do bebê também.  (Cunha B. A., Ricken X. J., Lima P., et al., 2012). O Ministério 
da Saúde (2000) ressalta a importância de se acolher a história de cada gestante para 
estabelecer vínculos que possibilitem um ambiente favorável para o esclarecimento e 
discussão de dúvidas, tornando a gestação uma experiência de vida positiva. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O Projeto de Extensão “Hidroterapia na prevenção e tratamento de desconfortos 
musculoesqueléticos gestacionais” acontece no setor de Hidroterapia da Clínica de Fisioterapia 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) em caráter permanente desde o ano 
de 2008, atendendo gestantes da cidade de Cascavel em acompanhamento obstétrico.  

No ano de 2018 participaram do projeto 13 pacientes gestantes com diferentes idades 
(± 27 anos) e idades gestacionais variadas. Neste ano, concomitante aos atendimentos 
fisioterapêuticos, foram realizados encontros multiprofissionais para promoção de educação 
em saúde às gestantes, dos quais participaram docentes e discentes dos cursos de graduação 
em fisioterapia e odontologia, além de profissionais das áreas de nutrição e psicologia. 
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Na área da odontologia foram abordados temas como saúde bucal da gestante e do 
bebê. Na área da nutrição falou-se sobre alimentação saudável durante a gestação, 
importância do leite materno e introdução de outros alimentos ao bebê. Na área da fisioterapia 
foram abordados os cuidados com a amamentação, destacando a importância do 
posicionamento mãe/bebê, cuidados com as mamas e pega correta, principais disfunções 
musculoesqueléticas relacionadas ao período gestacional e preparo para o parto e puerpério.  

Gestantes participantes do projeto que apresentavam dificuldade de adaptação ao meio 
aquático ou alterações emocionais e medos relacionados à gestação e parto foram 
encaminhadas para avaliação com o serviço de psicologia do Centro de Reabilitação Física 
(CRF) na Clínica de Fisioterapia da Unioeste. 
 
Resultados 
 

Através desta vivência foi possível observar a importância do trabalho multiprofissional 
no período gestacional. Docentes, acadêmicos e profissionais de diferentes áreas da saúde, 
trocando conhecimentos e agindo em conjunto para o processo de acolhimento e promoção de 
educação em saúde às gestantes.  

Gestantes mais conscientes sobre mudanças gestacionais e aptas à enfrenta-las de 
forma ativa, o que favorece a evolução do processo gestacional e o torna tranquilo e agradável, 
além de promover maior segurança para o parto e puerpério.  

Com isso, conclui-se dois pontos essenciais, o primeiro sobre a importância das 
atividades de extensão na comunidade e na vida acadêmica, as quais possibilitam aprendizado 
prático, integração entre as diversas profissões e atendimentos diferenciados às populações 
participantes e, o segundo, a necessidade de implementar o serviço de acompanhamento 
multiprofissional (fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia) na rede de atenção primária, 
estimulando a prevenção e garantindo um atendimento de qualidade à população.  
 
Considerações Finais 
 

Este trabalho possibilitou maior conhecimento sobre a importância da atuação 
multiprofissional na promoção de saúde às gestantes, bem como a necessidade de ações 
deste tipo na saúde pública do país. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
festinallicintia@gmail.com, telefone: (46) 98413-8298/ (45) 98843-5227 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Linha de Extensão: Metodologias e Estratégias de Ensino Aprendizagem 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Jogos matemáticos; Aprendizagem; Educação inclusiva 
 
Resumo 
 
O projeto de extensão denominado Jogos Didáticos Adaptados – uma porta aberta para a 
inclusão tem como objetivo confeccionar e divulgar materiais adaptados para minimizar as 
barreiras educacionais no processo de inclusão. No ano de 2019, a produção de materiais 
aborda a confecção de jogos matemáticos a partir de uma experiência lúdica facilitando o 
processo de aprendizagem do aluno. Apresentam-se quatro jogos matemáticos resultantes das 
pesquisas realizadas. 
 
Apresentação 
 

O Projeto de Extensão “Jogos Didáticos Adaptados: Uma porta aberta para a inclusão”, 

vinculado ao Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 

Especiais – PEE/Toledo, iniciou no ano de 2013, como um projeto piloto, resultando da 

elaboração de 16 jogos que seguiram  as orientações do Ministério da Educação (MEC) e da 

Fundação Catarinense de Educação Especial para a produção de materiais adaptados. 

Já no ano de 2014, foi publicada a primeira cartilha com a adaptação de jogos já 

existentes resultado das pesquisas realizadas. No ano seguinte, o projeto foi registrado na 

modalidade permanente na Pró-Reitoria de extensão (PROEX) da Unioeste, seguindo também 

 
531 Mestre e doutor em matemática pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, 2003 e 2007), 
Matemática/ Bacharelado (UEM, 2000), Química/ Licenciatura (UNIOESTE, 2017). Coordenador do projeto Jogos 

Didáticos Adaptados: Uma porta para a inclusão, membro do PEE/Campus Toledo, e-mail: elicurqo@gmail.com  
532 Mestranda do Programa de Educação (PPE – UEM), Membro do PEE/Campus Toledo, subcoordenadora do 
projeto, e-mail: joice.ssilveira@hotmail.com 
533 Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, professora Associada, Programa de Pós-graduação 
em Educação, Universidade Estadual de Maringá - UEM, colaboradora externa do projeto, nnrmori@uem.br 
534 Mestra em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste 2016), Membro do 
PEE/Campus Toledo, colaboradora  do projeto, e-mail: bochniacabral@hotmail.com. 
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com a oferta de oficinas para a comunidade acadêmica e externa, dando continuidade nas 

pesquisas e elaboração de materiais adaptados.  

Em 2016, pensando em dar continuidade na produção e na divulgação dos materiais, 

uma nova cartilha foi publicada. Esta com versões inéditas dos jogos resultantes das pesquisas 

realizadas pela equipe envolvida. A cartilha apresentou a elaboração e produção de 16 

materiais adaptados envolvendo as seguintes áreas: deficiência visual, surdez, alfabetização 

e letramento. 

No ano de 2017, pensando em estreitar os laços com a comunidade surda o foco foi a 

produção de materiais para o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), visando a 

contextualização do vocabulário aprendido. Assim, foram ofertadas oficinas para escola 

bilingue da região e para os alunos do curso de Libras da Unioeste 

No ano posterior, há uma ampliação do foco que até então era voltado principalmente 

para deficiência. A equipe, visualizando as demandas a partir das oficinas ministradas ao longo 

dos anos, sentiu a necessidade de aprofundamento no aporte teórico possibilitando a 

confecção de jogos em um contexto não só de educação especial, mas também como forma 

de mediação de conteúdos para todas as áreas.  Desse modo, a produção de materiais que 

contribuíssem ao processo de alfabetização e letramento foi enfatizada. O resultado destas 

pesquisas foi apresentado em oficinas ofertadas para a formação inicial e continuada aos 

alunos de pedagogia e professores da região.  

Atualmente a equipe prevê publicação da terceira cartilha resultante dos estudos ao 

longo de sete anos e produção de um acervo que contempla 65 jogos adaptados nas mais 

distintas áreas de ensino. 

A abordagem atual do projeto está vinculada a produção de jogos matemáticos para a 

área de conhecimento: espacial, numérico e corpo das medidas. O intuito da inclusão dos jogos 

para a mediação do conhecimento permite a desmistificação de que conceitos matemáticos 

são de difícil aprendizagem, pois “muitos pensam nela como uma disciplina “para poucos” ou 

mesmo só para os mais inteligentes, criando desta forma, uma barreira na aprendizagem.” 

(OLIVEIRA, 2011, p.187). 

Assim sendo, a inserção do jogo permite maior envolvimento da criança e o processo 

de formação de conceitos torna-se prazeroso ao aprendiz a partir do momento que o uso de 

materiais concretos permite o apoio ao processo de abstração. 
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No que diz respeito aos jogos matemáticos é de suma importância destacar o intuito 

deste, pois no âmbito educacional atribui-se ao jogo a mediação do conhecimento. Este, 

inserido em um caráter de ludicidade pode ser um instrumento inclusivo diante da 

aprendizagem e cooperação de todos os alunos, sejam eles com ou sem necessidades 

educacionais especiais. Como descrito por Mendes  

 

(...) o conhecimento apreendido, certamente, deverá contribuir para que os 
estudantes possam adquirir competências e habilidades capazes de imputar-
lhes ações que convirjam para a melhoria da qualidade da vida de cada um, 
individualmente e coletivamente. (MENDES, 2009, p. 16). 

 

 Deste modo, o jogo não mantém um foco de competição, uma vez que o intuito está na 

cooperação entre os alunos, oportunizando vários jogadores a vencer, não somente um. Vence 

o grupo, no momento em que toda a tarefa é completada, logo, esta ação permite a interação 

entre os aprendizes em um ambiente que o principal objetivo está no contato com o conteúdo. 

Neste âmbito, o jogo não está pelo jogo e sim, é um instrumento de mediação no contexto 

educacional. 

 
Procedimentos Adotados 
 
 A elaboração dos jogos adaptados está pautada na orientação do Ministério da 

Educação (MEC, 2006). Assim, a confecção e produção de um jogo, mediante equipe do 

projeto, prevê as seguintes etapas: entender a situação, gerar ideias, escolher alternativa 

viável, representar a ideia, construir objeto para experimentação, avaliar o uso do objeto e por 

fim, acompanhar o uso. Abaixo apresenta-se o fluxograma de produção de materiais: 

.   

Figura 1: Fluxograma para desenvolvimento de ajudas técnicas 

Fonte: Ministério da Educação (2002) 
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O fluxograma apresentado “configura-se como orientação para os profissionais da 

educação, no sentido de encontrarem soluções de objetos que auxiliem o aprendizado de 

pessoas com necessidades especiais” (BRASIL, 2002, p.6). Assim, a execução de todas as 

etapas do fluxograma, respeitando a ordem de produção, garante a efetividade no processo 

de produção e elaboração de um jogo adaptado que condiz com o público que será aplicada 

a atividade e com o tipo de conteúdo que se deseja trabalhar. 

 A produção dos jogos prevê a aplicação em um público alvo de crianças que estudam 

do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, assim sendo, os conteúdos desenvolvidos são de 

acordo com as demandas que chegam ao grupo e são solicitadas no momento de 

agendamento das oficinas. 

 As oficinas pedagógicas são previamente agendadas com a equipe do projeto e 

ministradas com a duração de 3 horas. A seleção dos jogos aplicados prevê o interesse do 

público sendo divididos em áreas para educação inclusiva, alfabetização e letramento e 

conceitos matemáticos. 

 Outra abordagem das oficinas prevê a orientação para produção de materiais 

adaptados, estas interações são oportunizadas no processo de formação inicial (alunos do 

curso de formação de professores e licenciaturas) e formação continuada (professores da rede 

pública de ensino). 

 
Resultados 
 

No decorrer dos cinco meses do ano de 2019 a equipe teve como foco o desenvolvimento 

e produção de jogos na área da matemática, sendo os materiais desenvolvidos descritos 

abaixo: 

 
1. Tabuada em libras: Consiste em uma placa de copos descartáveis possibilitando contagem 

com bolinhas de gude conforme a tabuada a ser realizada. Assim, esta ação está focada na 

manipulação de objetos viabilizando o concreto. O registro acontece em uma tabela em que o 

aluno cruza uma linha com uma coluna resultando a resposta da tabuada. A adaptação do 

material permitiu incluir a Língua Brasileira de Sinais (Libras), substituindo a representação 

numérica pela representação dos números em Libras. O material ainda acompanha 9 cartelas 

que representam a tabulada de 1 a 9 com sinais numéricos da Libras. Nesta cartela o aluno 
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deve encontrar a representação da resposta em sinais. Este jogo permite reconhecer e 

compreender a tabuada de forma lúdica e associá-la aos números em Libras permitindo ao 

aluno surdo a inserção da matemática em sua primeira língua. 

2. Jogo das Frações: Consiste em 33 cartelas com diferentes frações representadas ao lado 

de uma figura geométrica: círculo, quadrado ou retângulo. O “jogador” deve encontrar, em um 

montante de peças, a peça que melhor se encaixa para que a representação da fração seja 

efetivada, ou seja, representando a fração descrita na carta. Este jogo permite trabalhar o 

conceito de fração, as noções de proporcionalidade e de soma de frações (união das peças) e 

leitura dos números fracionados com as representações das figuras. 

 

Figura 2: Jogo Tabuada em Libras 
Fonte: Elaboração das autoras 

 

Figura 3: Jogo das Frações 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

3. Fracionando as horas: Consiste em quatro relógios representando a hora inteira (60 

minutos). As peças representam diversas medidas de tempo (45min, 30min, 10min, etc.). O 

intuito é que o aluno perceba a fração do tempo em minutos e relacione-as com a fração 

correspondente. O registro acontece em uma tabela fornecida com todos os valores 

correspondentes. O objetivo desse jogo é trabalhar a correspondência de frações e estabelecer 

relações entre noções de tempo, assim como a proporcionalidade (Ex: 2/4 é igual a ½).  

4. Números romanos: Consiste em duas tabelas grandes, com números cardinais e um espaço 

para ser encaixado os números romanos correspondentes, confeccionados a partir de palitos. 

O objetivo principal é a associação do número cardinal com o correspondente em romano, a 

partir de materiais concretos, permitindo a fixação do conteúdo pelo aluno de forma lúdica. 
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Figura 4: Jogo Fracionando as horas 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

Figura 5: Jogo Números romanos 

Fonte: Elaboração das autoras 
 
Considerações Finais 
 
  Os jogos matemáticos são de suma importância no processo de desempenho do 

indivíduo no período escolar, pois adotam uma função social, além de aplicar os conceitos 

matemáticos de forma prática, para a observação concreta do conteúdo, o contexto da 

atividade também possibilita o desenvolvimento de competências como empatia e cooperação 

entre os indivíduos no ato de jogar. Segundo Baptista “A brincadeira implica o reconhecimento do 

outro, pois ocorre no espaço "entre" os indivíduos [...]. Colocando em jogo as diferenças, torna-se, por 

fim, o espaço da inclusão e da transformação social. (BAPTISTA, 2006, p. 9 apud FORTUNA, 2008, 

p. 470).            

 Partimos do princípio de que ensinar de maneira prazerosa conduz a aprendizagem 

significativa, não somente o aluno com necessidades educacionais especiais, mas o conjunto 

de uma sala de aula. Esta atuação e integração reafirma a responsabilidade social do projeto, 

em que seus princípios estão pautados na interação ao conteúdo de forma lúdica através dos 

jogos e dos materiais adaptados. 

 
Forma(s) de contato com a ação: peetoledo@gmail.com, (45) 3379-7008 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 45636/2015 
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Resumo 
 
Vinculado ao Laboratório e Grupo de Estudos em Educação e Sexualidade – LABGEDUS, na 
Unioeste – campus de Francisco Beltrão, as atividades do Laboratório de Educação Sexual 
Adolescer acontecem de forma contínua com o objetivo de fortalecer o vínculo entre a 
universidade, a escola, as famílias e os/as aluno/as. Trata-se de um projeto itinerante que 
atende as demandas de atendimento nas instituições de ensino com formação e informação 
sobre temas relacionados à Educação Sexual e a Sexualidade em sua amplitude de 
diversidade.  
 
Palavras-chaves: Educação Sexual; Sexualidade; Infância; Adolescência.  
 
 
Apresentação 
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O Laboratório Adolescer colabora para a reflexão e construção de conhecimentos e 
saberes acerca da sexualidade humana - nas suas mais diversas formas de existência. Os 
encontros para estudos, bem como as formações para crianças, adolescentes e professores, 
tem possibilitado troca de vivências entre todos os envolvidos no projeto, juntamente a 
comunidade atendida, seja por meio das aulas de educação sexual, pelas conversas informais 
nos corredores das escolas e universidades, seja na participação de eventos, realização de 
oficinas, grupo de estudos, enfim diariamente estamos influenciando e sendo influenciados 
sexualmente.  

Nestes espaços debatemos sobre preconceitos, violências, diversidade sexual, gênero 
entre tantas outras curiosidades e interesses no campo da sexualidade. As integrantes do 
projeto são formadas em Pedagogia e/ou Psicologia e mestras, ou mestrandas, em Educação. 
A Coordenação do projeto de extensão é por conta da professora Giseli Monteiro Gagliotto, 
formada em Psicologia e Pedagogia com mestrado e doutorado em Educação. Importante 
ressaltar que as problemáticas, das pesquisas de mestrado, emergiram das práticas e 
discussões realizadas junto à comunidade escolar vinculadas ao projeto. 

Em caráter permanente, o Lab Adolescer, mantém suas atividades há 6 anos. Nos 
últimos 4 anos, este laboratório que tem como objetivo fundamental a construção de 
conhecimentos e saberes sobre a sexualidade humana nas suas mais diversificadas formas 
de existência, vem realizando parcerias com colégios, escolas, faculdades e universidades de 
Francisco Beltrão-PR. Acreditamos que funcionando mesmo de forma itinerante, todo o 
trabalho potencializou e potencializa a interdisciplinaridade participativa e é um campo de 
construção de relações afetivo-sexuais que priorizam a ética, o respeito e o crescimento 
pessoal para o exercício de uma sexualidade repleta de prazer e responsabilidade. Este projeto 
tem servido para ampliar a realização de atividades lúdicas, culturais e socioeducativas 
contribuintes para a prevenção e resolução de problemas da área social e familiar, tais como: 
prevenção à marginalidade, à violência, à exploração e ao abuso sexual. O trabalho tem 
servido de aporte teórico-científico acerca da Sexualidade possibilitando trocas de experiências 
e vivências cotidianas entre os envolvidos.  

 
 
Procedimentos Adotados 
 

Devido ao trabalho itinerante do Lab Adolescer, adotamos várias estratégias de 

participação em eventos, parcerias com instituições educacionais e com projetos e programas 

de extensão. 

Juntamente com o NEDDIJI, realizamos oficinas de Metodologia de Prevenção à 

Violência Sexual no âmbito Escolar, que aconteceram em dois momentos na Universidade 

estadual do Paraná, visando apresentar o contexto sociocultural e histórico da violência, como 

também trabalhar metodologias de ensino preventivas à Violência Sexual contra crianças e 

adolescentes com profissionais da educação e demais órgãos envolvidos na defesa de direito 

da criança e da juventude; 

Participação no dia da mulher, juntamente como NEDDIJ e o NUMAPE - Apoio Jurídico e 

Educativo para Mulheres auxiliando em uma atividade que ocorreu na praça central, uma forma 

de falar com a população que passava pelo local sobre os projetos de apoio à mulher e mãe 

que a universidade oferece. 
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Também, em parceria com o NEDDIJ, participamos da sequência quinzenal de oficinas 

no Colégio Leo Flack. Visando contribuir para o desenvolvimento de atividades de Educação 

Sexual no contexto escolar. Ocorreram oito encontros, segunda sim, outra não. Às quintas-

feiras, desde então, foram destinadas para planejamento das atividades a serem realizadas 

com os adolescentes. Entre os temas abordados estavam: relação sexual e gênero.  

No período de vigência do projeto também realizamos planejamento semanal, às quartas 

feiras-feiras foram realizados estudos, no Laboratório e Grupo de Estudos e Pesquisas: 

"Educação e Sexualidade" LABGEDUS, de obras cientificas para apropriação da temática. Nas 

quintas-feiras, juntamente com os membros do NEDDIJ foram planejadas as atividades a 

serem realizadas nas oficinas do projeto Educação Sexual no contexto escolar.  

Uma vez que, em virtude de problemas administrativos na Associação Marrecas Bem 

Estar – AMARBEM, não foi possível montar o laboratório para os atendimentos, ocorreram 

mudanças no cronograma de ação anual. Foram feitas diversas parcerias com o Núcleo de 

Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ e com o Núcleo Maria da 

Penha- NUMAPE através de oficinas e palestras sobre sexualidade para as escolas da rede 

pública de Francisco Beltrão-PR.  

Em novembro de 2018 apresentamos a comunicação oral intitulada Formação de 

Professores e Educação Sexual Na Adolescência: Interlocuções Entre Três Pesquisas De 

Mestrado Em Educação no V Congresso Brasileiro de Educação Sexual Interseccionalidade e 

transgressões em Educação Sexual - UEL - UNESP - UDESC VIII Simpósio de Sexualidade e 

Educação Sexual Londrina PR. Neste mesmo evento, o Laboratório de Educação Sexual 

Adolescer coordenou a oficina Educação Sexual frente à BNCC: em busca de possibilidades 

para romper os muros do silêncio. 

Quando falamos em Educação Sexual no contexto em que estamos, a BNCC constitui-
se como o nosso calcanhar de Aquiles. Desde a aprovação do documento e sua 
implementação, que vem ocorrendo na Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental, 
os movimentos sociais pró Educação Sexual têm contestado de forma veemente o silêncio da 
Base quanto à Educação Sexual, diversidade e discussões sobre gênero. O documento está 
dado, a educação do país passa por mais uma reforma e, desta vez, omite a Educação Sexual. 
Diante desta discussão, realizamos nesta oficina uma reflexão coletiva sobre quais ações são 
possíveis quanto à Educação Sexual Intencional, no espaço escolar, mediante a BNCC. 

Outra atividade, que consideramos de extrema relevância, foi realizada na participação 
no Debate Sobre Abuso Sexual, promovido pelo CREAS – Francisco Beltrão em decorrência 
da mobilização nacional de 18 de Maio, dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes. 

Ainda em 2018, participamos da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Verê - PR. Na ocasião, fomos convidadas a palestrar sobre: Proteção Integral, 
Diversidade e Enfrentamento das Violências. Participaram do evento, representantes do poder 
público, entidades de proteção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente, 
bem como, munícipes de Verê - PR. Além da participação em eventos de semanas 
acadêmicas, o que nos possibilitou troca de experiências e vivências de extrema relevância.  
 
 
Resultados 
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A forma como abordamos a Educação Sexual nestes espaços possibilita o 

fortalecimento do vínculo entre família e escola, visando à garantia da integralidade e proteção 
de crianças contra as diversas formas de violência, principalmente a sexual.  

A partir desta proposta, foi possível trazer a importância da Educação Sexual na 
atualidade para a comunidade escolar, auxiliando os sujeitos participantes no 
autoconhecimento, na autonomia diante das manifestações da sexualidade, bem como 
mensurar as informações disponíveis nas mídias. São mais de 200 pessoas envolvidas 
diretamente, compartilhando suas dúvidas, suas angústias, suas conquistas, percebendo a 
importância da família e da escola na Educação Sexual. 
 
 
Considerações Finais 
 

O Laboratório se constituiu num espaço no qual os sujeitos participantes e envolvidos 
no processo de debates e formações, tenham voz ativa e verbalizem suas necessidades de 
aprendizado e vivências em torno da sua sexualidade. Falar sobre sexualidade não é tarefa 
fácil, mas diante e um cenário obscuro que tira a sexualidade como um dos temas a serem 
abordados na escola, quebrarmos barreiras presentes na sociedade.  

Ao falarmos abertamente sobre as temáticas relacionadas à sexualidade estamos 
colaborando para uma formação articulada em conceitos e valores culturais. Buscamos a 
superação de muitos tabus, bem como a prevenção a qualquer tipo de violência e exploração 
sexual, de gênero, discriminações, bullying e pré-conceitos.  

Daí a importância de uma Educação Sexual escolar embasada no respeito e no 
conhecimento do ser humano, que discuta e reflita os papéis, os preconceitos e as 
discriminações sexuais numa linguagem humana. Continuamos reafirmando a urgência e a 
necessidade da construção de projetos de educação sexual nas escolas, assim como a 
transformação nas bases de nossa sociedade capitalista, por meio e políticas públicas efetivas. 

 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Laboratório de Educação Sexual Adolescer 
Laboratório e Grupo de Pesquisa Educação e Sexualidade – LABGEDUS  
Telefone: (46) 3520 4853 
E-mails: giseligagliotto@ig.com.br; eritania17@hotmail.com; fran.lorenzi30@gmail.com; 
franci_menin@hotmail.com; xlpimentel@hotmail.com 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
UNIOESTE – Francisco Beltrão – PR  
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LABSIM: MEDICINA NA PRÁTICA 

 
Ivaí Saião Aranha Falcão de Azevedo543 (Coordenador da Ação de Extensão)  

Participantes: Joana Perotta Titon2 (Subcoordenadora), Arizone Mendes de Araújo Filho2, 
Carlos Frederico de Almeida Rodrigues2, Diogo Hiroshi Beçon Kussakava2, Elizamara Eliege 

Paz Segala2, Irides Aparecida Cavalari2, Luis Fernando Dip2, Marcelo Gressler Righi2, 
Raoany de Souza Ribeiro2, Marina Cecato3, Adolfo Perim Neves3, Adriana Karine Brick3, Ana 

Laura Ampessan de Castro3, Carla Camila Ghedin3, Carla Isabela Venturin3, Carlos Victor 
Pereira dos Santos3, Eduardo Henrique Porfirio Michalak3,Francisco Weis3, Gersino Perin 

Ribeiro3, Gregori Kirki Francescon Martins3, Gustavo Steffens3, Hariane da Silva Carvalho3, 
Ivis Machado Costa3, Jennyfer Katheryne Klein Ottoni Guedes3, Jessyca Paula Lumena 

Ottoni Guedes3, Lourian Bianchi Gualda de Souza3, Luiz Fernando Rebonato Kist3, Mariana 
Letícia Galupo3, Marina Cecato3, Muniche Sachet Hannecker3, Nathalie Caroline dos Santos 

Lourenço3, Pedro Otávio Rodowski3, Tatiane Comunello3, Vitória Herbella Neves3, Vitor 
Teixeira Maito3, Andréia Angela de Rosso David4, Cristiane Maciel Beilner5, Leonardo da 

Silva Marchesan5. 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Ensino; Medicina; Prática. 

 
Resumo 
 
O Laboratório de Simulação consiste em uma forma moderna de apoio pedagógico e permite 
a antecipação e o treinamento de atividades práticas na área médica. O Projeto “LabSim: 
Medicina na Prática” tem o objetivo de oferecer aos acadêmicos do curso de Medicina 
atividades práticas monitoradas em ambiente simulado, buscando o desenvolvimento de 
competências e segurança, reduzindo, assim, os riscos à integralidade física do paciente 
quando atendido pelo acadêmico em situação real.  
 
Apresentação 
 
O ensino médico é complexo e necessita de novas fontes metodológicas para a construção do 
processo de aprendizagem. A utilização do laboratório de habilidades consiste em um método 
moderno de assistência pedagógica que possibilita o contato precoce do discente do curso de 
Medicina da Unioeste campus de Francisco Beltrão em práticas frequentes do cotidiano 
médico. Nesse espaço, os alunos aprendem com a prática de simulações em bonecos, sendo 

 
543 Mestre, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: ivaiazevedo@gmail.com. 
² Docentes, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: joanaperotta@gmail.com 
3 Acadêmicos, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: medicinafbe@hotmail.com 
4 Agente Universitária, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: andreia_fbe@yahoo.com  
5 Colaboradores Externos. E-mail: crisortopedia2015@gmail.com / leosmarch@icloud.com  
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beneficiados pela possibilidade de repetição de atividades, que leva ao aprimoramento das 
técnicas e contribui para a formação ética das condutas (FOUREZ, 1995).   
Na prática médica atual existe uma necessidade cada vez maior de novas técnicas e métodos 
para a construção do conhecimento. Tais técnicas e metodologias devem ser capazes de 
abranger a realidade médica na prática profissional. Assim, os manequins humanos são 
objetos que colaboram no processo de aquisição de habilidades práticas, científica e 
pensamento crítico que proporciona uma maior capacidade de atendimento humanizado e 
integral dos pacientes (UNESP, 2014).  
Tendo em vista que o objetivo atual das escolas de medicina é a formação de médicos 
generalistas, o desenvolvimento de atividades de simulações realísticas é uma experiência 
ímpar, pautado em métodos ativos de ensino-aprendizagem – viabilizando aos acadêmicos do 
curso de medicina uma formação mais completa e adequada que integra conhecimentos de 
nível básico e avançada. Através de uma equipe integrada, que conta com docentes de 
diversas disciplinas e especialidades, foi proporcionado interdisciplinaridade e uma ampla fonte 
de aprendizado das práticas médicas (PEZZI, 2008).  
Observa-se que, o treinamento realizado no laboratório de habilidades é um meio de minimizar 
os erros nas condutas realizadas em pacientes devido à falta de habilidades dos discentes. 
Nesse aspecto, a repetição dos procedimentos melhora a habilidade dos praticantes e fortalece 
os conhecimentos teóricos (DEMO, 2009).  
Diante disso, desenvolveu-se no ano de 2019, no Campus de Francisco Beltrão da UNIOESTE, 
o projeto LabSim: Medicina na Prática, objetivando o auxílio aos discentes no aprendizado 
teórico-prático de técnicas de procedimentos médicos. O projeto conta a simulação realística 
e engloba os seguintes aspectos: expandir os conhecimentos teóricos, práticas repetidas de 
procedimentos médicos, trabalho em equipe, controle dos medos e ansiedade dos acadêmicos 
e o desenvolvimento de raciocínio clínico. Além disso, tem a função de desenvolver a 
habilidade diagnóstica e de situações emergenciais em um ambiente crítico-humanista que 
contribui na formação de profissionais comprometidos com a qualidade da assistência.  
Este projeto possui financiamento através do Programa Institucional de Bolsas de Extensão - 
PIBE, pela PROEX, como consta no edital 042/2018, contemplando um bolsista nessa 
modalidade. 

 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto tem por princípio a utilização de metodologia ativa de ensino-aprendizagem. A 
aprendizagem é baseada na simulação de procedimentos em manequins humanos e na 
repetição das técnicas praticas das em cada procedimento. Nesse contexto, foi possível 
envolver e beneficiar em torno de duzentos e quarenta (240) alunos de todas as séries de 
graduação do curso de medicina da UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão.  
Além dos treinamentos práticos, foram desenvolvidos pelos docentes e monitores, materiais 
teóricos de apoio. Tais materiais englobam as seguintes caraterísticas: materiais e 
instrumentos utilizados em cada procedimento, situações de indicações e contraindicações, 
complicações, tratamento das complicações e referências bibliográficas utilizadas.  
Os monitores do projeto recebem treinamento teórico-prático dos docentes envolvidos e 
realizam treinamentos sequenciais e repetidos para fixação dos métodos e técnicas 
desenvolvidas durante as atividades práticas.  
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Este projeto abrange as habilidades práticas nas seguintes áreas de estudo e especialidade 
médica: semiologia, clínica médica, técnica operatória, anestesiologia, primeiros socorros, 
urologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, bem como várias práticas de ambiente hospitalar.   
 
Resultados 
 
A utilização do laboratório de habilidades permite ao discente do curso de Medicina da 
UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão a possibilidade de estar à frente de situações 
desafiadoras, as quais fazem parte do cotidiano médico.  
Inicialmente, os docentes participantes do projeto forneceram suporte teórico e treinamento 
prático para os monitores. Assim, todos os envolvidos no projeto colaboraram para a confecção 
de materiais teóricos de apoio; tais materiais foram fundamentais para guiar as condutas 
realizadas nos bonecos do laboratório de habilidades. 
Tendo em vista que projeto envolve acadêmicos de todas as séries do curso de medicina, 
observa-se que os estudantes vivenciaram nas atividades práticas inúmeras experiências que, 
eventualmente, não teriam acesso durante a graduação.  
Os acadêmicos que participaram das monitorias práticas desenvolvidas mensalmente no 
laboratório de habilidades, desenvolveram uma maior habilidade para realizar as técnicas 
empregadas e maior segurança ao desempenhar procedimentos nos pacientes.  
O projeto também atua na atualização das estratégias de ensino e educação médica. As 
atividades praticadas no laboratório exercem um método ativo de aprendizado, que busca 
melhorar o ensino para atender às necessidades dos discentes.  
 

       
 
 
 

Considerações Finais 
 
No decorrer das atividades, os docentes e colaboradores auxiliaram os discentes monitores na 
elaboração do material didático teórico, realizaram o treinamento prático dos monitores do 
projeto, fiscalizaram as atividades realizadas no laboratório e estiveram à frente do projeto 
quanto ao preparo técnico e teórico. 
Os monitores do Laboratório de Habilidades após os treinamentos passaram a auxiliar 
eficazmente os demais acadêmicos durante as aulas práticas e monitorias no centro de 
simulação, de forma que o tempo de cada procedimento prático tornou-se otimizado e a 
aprendizagem mais fluida e dinâmica.  

Figura 1- Monitoria no Laboratório de 
Habilidades. 

Figura 2- Monitoria no Laboratório de 
Habilidades. 
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Dentre os desafios encontrados, houve necessidade de readequar o cronograma das 
atividades em função do treinamento dos monitores. Assim, os treinamentos passaram a 
ocorrer mensalmente conforme a elaboração do material didático, disponibilidade dos docentes 
colaboradores e ajuste de horário dos discentes monitores.  
Diante disso, o projeto estimulou os estudantes a desenvolverem: um domínio acurado das 
técnicas trabalhadas; um raciocínio dinâmico para lidar com situações-problema; uma maior 
agilidade e eficácia ao realizar os procedimentos; uma melhor assimilação dos conhecimentos 
teórico-práticos e um aumento da segurança para a aplicação das técnicas.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: ivaiazevedo@gmail.com / macecato11@gmail.com / adolfonevez@gmail.com / 
jeguedesmed@gmail.com / carlaisabelaventurin@gmail.com  
 
Telefone: (46) 99121-0117/ (41) 996218786 / (44) 99919-5203 / (45) 99804-0658 / (41) 99621-
5667 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
51293/2017 
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LEITURA E ESCRITA NO COTIDIANO ESCOLAR 

 
Mirian Schröder544 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Adriana Paula Hoff545, Alice Stenzel546, Aline Stenzel547, Cleidi Strenske548, 
Daiane Cristina Massirer549, Juliana Caroline Kissler550, Nathascha Hoffmann Marczinski551 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Alfabetização, leitura e escrita 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: leitura; escrita; formação. 
 
Resumo 
 
Este resumo expandido tem por objetivo apresentar os resultados do projeto de extensão 
“Leitura e escrita no cotidiano escolar”, desenvolvido entre maio de 2018 e março de 2019 na 
UNIOESTE, campus Marechal Cândido Rondon. A equipe era formada por uma docente-
coordenadora e por sete graduandas do curso de Letras. O público-alvo foram os alunos do 
Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Eron Domingues, que participaram de 
cinco módulos presenciais sobre leitura e escrita com foco na pesquisa científica. Além disso, 
foram ofertadas monitorias presenciais individuais para orientar a escrita e a refacção de um 
trabalho de pesquisa feito pelos alunos. O projeto obteve resultados positivos, pois foi 
constatada uma progressão na qualidade dos trabalhos produzidos pelos alunos ao longo de 
três versões. Além de contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita 
do público-alvo, a ação também foi relevante à formação das graduandas envolvidas nas 
atividades do projeto.  
 
Apresentação 
 

O Colégio Estadual Eron Domingues – colégio parceiro do PIBID-UNIOESTE, 
subprojeto Letras-Português (2014-2018), e da Prática de Estágio Supervisionado de Língua 
Portuguesa e de Línguas Estrangeiras do Curso de Letras (UNIOESTE campus de Marechal 
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549 Graduada em Letras Português/Espanhol, CCHEL, campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
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Cândido Rondon), representado pela professora-coordenadora Mirna Wissmann, manifestou 
interesse na realização de oficinas e minicursos voltados ao Curso de Formação de Docentes 
e destacou a necessidade de preparação dos discentes em termos de leitura e escrita 
acadêmica. A professora coordenadora deste Projeto de Extensão tem como temas de 
pesquisa a escrita e a leitura como práticas sociodiscursivas (Projeto de Pesquisa “A escrita: 
conceitos, práticas de ensino e materiais didáticos” e LABELEA-Laboratório de Ensino de 
Leitura e Escrita Acadêmica e Projeto de Pesquisa Individual “A escrita: Conceitos, práticas de 
ensino e materiais didáticos”) e, considerando que, quando fora coordenadora do PIBID de 
Letras-Língua Portuguesa, realizou projetos de extensão a este mesmo público em 2016 
(Produção escrita na escola e na vida) e em 2017 (Professores em formação: leitura e escrita 
no cotidiano escolar), dispôs-se a organizar e ministrar módulos ao público-alvo da referida 
instituição de ensino.  

A equipe de trabalho é coordenada por esta docente da UNIOESTE e envolveu, à época 
de sua constituição, sete graduandas do curso de Letras, sendo duas alunas do 2º ano do 
curso, duas alunas do 3° ano e três alunas do 4° ano. Tendo em vista o sucesso dos projetos 
mencionados, o desenvolvimento de outros Projetos de Ensino (via ação do PIBID no Ensino 
Fundamental), e graças à realidade vivenciada e aos problemas enfrentados nestas 
experiências de formação, a equipe pôde aprofundar sua base teórica para refletir sobre a 
leitura e a escrita no cotidiano escolar, especialmente no que tange à pesquisa científica, que 
foi o foco desde projeto. 

A fundamentação teórica desta atividade extensionista abarcou pressupostos teóricos 
da Linguística Textual (KOCH; TRAVAGLIA, 2001; BENTES, 2008; KOCH, 2011), da Escrita 
Acadêmica (LEA; STREET, 1998; BALTAR, 2011), da Produção e Recepção de Texto, bem 
como as regras da ABNT.  

A ação foi realizada entre maio de 2018 e março de 2019 e consistiu na oferta de nove 
módulos com o objetivo de familiarizar os alunos do ensino médio, especificamente do Curso 
de Formação de Docentes, com relação à temática de pesquisa científica, bem como leitura e 
escrita e sua relação com o cotidiano escolar. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O principal objetivo deste projeto de extensão foi trabalhar duas modalidades do ensino 
de Língua Portuguesa: leitura e escrita, tendo como foco a Pesquisa Científica. O público-alvo 
primordial foram alunos do Curso de Formação de Docentes, assim, este projeto se preocupou 
tanto com a formação do aluno do Ensino Médio, quanto com o futuro professor da Educação 
Infantil. Foram ofertadas 50 vagas, distribuídas igualmente entre o 1º, o 2º e o 3º anos do 
Curso. O processo de seleção dos inscritos para preencher as vagas do projeto foi realizada 
pela coordenação do Curso de Formação de Docentes por meio de sorteio. 

Destaca-se o caráter científico e pedagógico com o qual este projeto foi concebido e 
efetivado. As oficinas foram elaboradas para um público específico, alunos do Curso de 
Formação de Docentes, e foram cuidadosamente construídas para tal, do começo ao fim. 

A partir de pesquisa bibliográfica sobre as temáticas elencadas, foram traçadas as ações 
do projeto. Entre os dias 01 a 17 de maio de 2018, a equipe reuniu-se para estudo e reflexão 
sobre teoria a ser abordada nas oficinas. Além disso, foi realizada a preparação dos módulos 
e do material didático a ser empregado no projeto. 
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A aplicação dos módulos I a V ocorreu nos dias 18 a 24 de maio. As aulas presenciais 
ofertadas aos participantes abordaram os procedimentos de uma pesquisa científica 
(delimitação de um recorte, escolha de fontes adequadas), as características de um trabalho 
de pesquisa, as estratégias de seleção de informação e de paráfrase, as normas da ABNT para 
referências (NBR 6023:2002) e citações em documentos (NBR 10520:2002) e a leitura de 
artigos sobre a temática que seria pesquisada pelos alunos, a saber: “perfil do professor”. Além 
disso, após a finalização dos cinco módulos, os alunos foram orientados a produzirem um 
trabalho de pesquisa sobre a temática mencionada, conforme haviam sido instruídos no 
primeiro módulo, no qual lhes foi apresenta a proposta do curso. Estes módulos foram 
realizados em salas de aula da UNIOESTE. 

Nos dias 11 a 06 de julho, as graduandas colaboradoras do projeto corrigiram a primeira 
versão dos trabalhos entregues pelos alunos do Colégio, fazendo apontamentos que 
orientassem a reescrita do texto. Os PCN (BRASIL, 1998) destacam a refacção como um 
aspecto fundamental do processo de escrita. Em consonância com o documento, Leão (2013) 
também recomenda a prática da refacção e defende que os professores estabeleçam 
interações positivas com os alunos no processo de reescrita, compreendam as dificuldades de 
seus alunos, incentivem o apoio entre os colegas, fomentem a discussão de temas diversos, 
sejam flexíveis e desenvolvam atividades de refacção a partir de textos produzidos pela turma, 
para que os alunos conquistem sua autonomia enquanto escritores. Dessa forma, o professor 
evita a “correção inócua de trabalhos escolares sem discussão nem refacção posterior” (LEÃO, 
2013, p. 149). Considerando o recomendado pela fundamentação teórica estudada, foi adotado 
o procedimento de correção dos trabalhos, seguida de reuniões de orientação. 

As colaboradoras agendaram orientações presenciais e individuais com os participantes 
para discutir os apontamentos feitos nos textos entregues e para nortear a refacção. As 
orientações ocorreram entre os dias 07 e 17 de agosto na biblioteca do Colégio Estadual Eron 
Domingues. Essas reuniões foram agendadas nos períodos matutino e vespertino, conforme 
organização do Curso de Formação e aulas de Língua Portuguesa e de Estágio previstas no 
PPP do Curso de Formação e realizadas no contraturno. 

Finalizado o prazo de entrega da segunda versão dos trabalhos, a equipe corrigiu a nova 
versão produzida pelos participantes nos dias 10 a 30 de setembro, fazendo apontamentos 
que guiassem a escrita da terceira e última versão do texto. Assim como na primeira versão, 
foram realizadas reuniões presenciais no contraturno com os alunos. As orientações desta 
etapa foram realizadas nos dias 01 a 19 de outubro no laboratório de informática do referido 
Colégio. 

Entre os dias 05 de outubro e 07 de dezembro, as colaboradoras do projeto corrigiram 
a terceira e última versão dos trabalhos entregues pelos alunos do Colégio. Para substituir as 
orientações presenciais, foram escritas cartas de orientação, que apontaram aos alunos as 
melhorias alcançadas ao longo das três versões do trabalho, bem como pontos que ainda 
precisavam ser aprimorados. Outra ação desta etapa foi a atribuição de nota a cada uma das 
versões dos trabalhos a partir de uma chave de correção. Os elementos avaliados na 
pontuação foram a estruturação do texto (capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e 
referências), o uso das regras da ABNT, a articulação de citações diretas e indiretas, os 
aspectos formais da língua, a coerência e o uso de linguagem acadêmica. As cartas de 
correção e a tabela com as notas foram, posteriormente, repassadas à coordenação do Curso 
de Formação de Docentes. 
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A última etapa desta atividade extensionista foi a avaliação dos módulos aplicados. Em 
reuniões realizadas no LABEL – Laboratório de Ensino de Língua Portuguesa e de Línguas 
Estrangeiras, nos meses de janeiro a março de 2019, a equipe discutiu a metodologia 
empregada, avaliou o material distribuído e analisou os resultados obtidos. 

As dificuldades encontradas na execução desta atividade extensionista foram: a) 
desistência de alguns participantes ao longo do projeto, sendo que dentre os 49 alunos que 
iniciaram no módulo I, apenas nove mantiveram-se até a última etapa (vale destacar os fatores 
que interferiram nesta desistência elevada: Greve dos Caminhoneiros, necessidade de 
trabalhar para custear despesas, realização de estágio no mesmo período, problemas de 
comunicação entre coordenação da escola e discentes envolvidos e falta de dedicação à 
produção e refacção textual); b) dificuldade de estabelecer comunicação direta e eficaz com 
os participantes e com a coordenação do Colégio, que resultou em diversas abstenções nas 
orientações presenciais, apesar de estas serem agendadas previamente; c) baixa familiaridade 
dos participantes com as ferramentas de formatação do processador de texto Word e com o 
envio de e-mails.  

Para tentar amenizar o problema apontado no item c, a segunda sessão de orientações 
foi transferida da biblioteca para o laboratório de informática do colégio. Assim, os alunos 
puderam visualizar as ferramentas de formatação e edição no computador. Acredita-se que, 
apesar destas dificuldades, o projeto cumpriu com o objetivo de um curso de extensão – o de 
atender a comunidade, nas suas necessidades e especificidades, aproximando-a da 
universidade. 
 
Resultados 
 

O objetivo almejado com o projeto – desenvolver as habilidades de leitura e escrita, com 
foco na pesquisa científica – foi alcançado. O acompanhamento das três versões do trabalho 
escritas pelos alunos do Curso de Formação de Docentes indicou uma melhoria significativa 
nos textos produzidos em todos os itens avaliados na correção. Esse resultado foi registrado 
por meio dos comentários qualitativos presentes nas cartas de orientação e nas notas 
atribuídas a partir da tabela de correção. Destaca-se que a metodologia empregada e a 
orientação dos participantes à prática de refacção dos textos foram determinantes para que os 
alunos aprimorassem a escrita, as estratégias de parafraseamento e o domínio das normas da 
ABNT. 
 
Considerações Finais 
 

Apesar de o projeto ser destinado aos alunos do Curso de Formação de Docentes, sua 
interferência incidiu também sobre a formação continuada das colaboradoras (graduandas de 
Letras) que acompanharam os alunos, pois participaram do planejamento da ação, da 
exposição e reflexão teórica, da produção de material didático pertinente e do desenvolvimento 
das atividades propostas. Pelo exposto, o projeto foi relevante tanto para o atendimento à 
comunidade quanto para a própria formação do grupo de colaboradoras. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone do colegiado do Curso de Letras, campus Marechal Cândido Rondon: (45) 3284-7845 
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E-mail da coordenadora do projeto: msmirian@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
55271/2018 
 
Referências 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:2002. Informação e 
documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:2002. Informação e 
documentação – Citações em documentos – Apresentação.  Rio de Janeiro, 2002. 7 p. 
 
BALTAR, M. A. R.; CERUTTI-RIZZATTI, M. E.; ZANDOMENEGO, D. Leitura e produção 
textual acadêmica I. Florianópolis: LLE/CCE/UFSC, 2011. 
 
BENTES, A. C. Linguística Textual. In: MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina 
(Orgs.). Introdução à Linguística: domínios e fronteiras. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN Língua Portuguesa. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2019. 
 
KOCH, I. V. Ler e escrever: estratégias de produção textual.  São Paulo: Contexto, 2011. 
 
______; TRAVAGLIA, L. C.. A coerência textual. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2001. p. 59-
89. 
 
LEA, M. R.; STREET, B. V. Student writing in higher education: an academic literacies 
approach. Studies in Higher Education, jun. 1998, v. 23, n. 2. 
 
LEÃO, A. L. J. Refacção de trabalhos escolares: realidade possível? In: BORTONI-RICARDO, 
S. M.; MACHADO, V. R. (Orgs.). Os doze trabalhos de Hércules: do oral para o escrito. São 
Paulo: Parábola, 2013. p. 149-163. 

  



 

 

MANIPULAÇÃO DO ALCOOL 70% (p/p) PARA SETORES DO CAMPUS DE CASCAVEL 

 
Ionete Lúcia Milani Barzotto552 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Larissa Doré Propodoski Tadioto553, Simone Maria Menegatti de Oliveira554 
 

Área Temática: Ciências da Saúde  
Linha de Extensão: Fármacos e medicamentos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: álcool; controle de infecção; assepsia. 

 
Resumo 
 
Por ser um dos germicidas mais utilizados nos ambientes onde o controle microbiológico é 
essencial, o álcool 70% (p/p) é muito utilizado na antissepsia, na desinfecção de ambientes e 
artigos médico-hospitalares e auxiliar na conservação de peças anatômicas. Possui 
propriedades microbicidas reconhecidamente eficazes no controle de germes encontrados em 
infecções, além de ter baixo custo quando comparado a outros microbiostáticos e possuir fácil 
aplicabilidade e ter toxicidade reduzida. Este projeto de extensão tem como objetivo principal 
a preparação do álcool 70% (p/p) para os setores interessados da UNIOESTE - Campus de 
Cascavel. 
 
Apresentação 
 
A atenção à saúde é constantemente desafiada por infecções relacionadas aos procedimentos 
assistenciais, que resultam em aumento na gravidade das doenças, no tempo de internação, 
na mortalidade e nos custos (SANTOS et al., 2002). 
O álcool possui propriedades microbicidas reconhecidamente eficazes para eliminar os germes 
mais frequentemente envolvidos nestas infecções, sendo imprescindível na realização de 
ações simples de prevenção como a antissepsia das mãos, a desinfecção do ambiente e de 
artigos médico-hospitalares. (SANTOS et al., 2002). 
A desinfecção é definida como um processo físico ou químico de destruição de microrganismos 
na forma vegetativa, mas não necessariamente nas formas esporuladas, aplicado a superfícies 
inertes (materiais, equipamentos e superfícies fixas), previamente limpas. Desinfetantes são 
agentes químicos capazes de destruir microrganismos na forma vegetativa, em artigos 
hospitalares ou em superfícies, sendo divididos segundo seu nível de atividade em: alto nível, 
médio nível ou nível intermediário e baixo nível (BRASIL, 2010).  
Denomina-se antissepsia ao conjunto de medidas empregadas com a finalidade de destruir ou 
inibir o crescimento de microrganismos existentes nas camadas superficiais (microbiota 
transitória) e profundas (microbiota residente) da pele e de mucosas, pela aplicação de agentes 
germicidas, classificados como antissépticos (CARVALHO, 1978). 

 
552 Mestre, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: ionetebarzotto@msn.com.  
553 Acadêmica, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: larissadpropodoski@outlook.com. 
554 Mestre, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: simone_meneoli@yahoo.com.br. 
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O álcool 70% é uma ótima alternativa usada para diminuir os riscos de contaminações, em 
caso de administração de injetáveis e coletas de sangue, impedindo que microrganismos sejam 
introduzidos na corrente sanguínea do paciente durante a punção venosa, onde a inadequada 
preparação do local da pele do paciente antes de procedimentos invasivos, contribui para o 
desenvolvimento de infecções (TIYO et al., 2009.)  
Sua atividade ocorre provavelmente pela desnaturação de proteínas e remoção de lipídios, 
inclusive dos envelopes de alguns vírus. Para apresentar sua atividade germicida máxima, o 
álcool deve ser diluído em água, que possibilita a desnaturação das proteínas. A concentração 
recomendada para atingir maior rapidez microbicida com o álcool etílico é de 70% em peso e 

com o isopropílico, entre 60 e 95%. (SANTOS et al., 2002) 

A atividade antimicrobiana dos álcoois está condicionada à sua concentração em peso ou em 
volume em relação à água, que deve ser de 70% (p/p) ou 77% (v/v), respectivamente. Nessa 
concentração, o álcool não desidrata a parede celular do microrganismo, podendo penetrar no 
seu interior, onde irá desnaturar proteínas, fato que não ocorre quando se utiliza o álcool acima 

ou abaixo da concentração ideal (VENTURELLI et al., 2009). 
Considerando que o Campus Cascavel- UNIOESTE abrange cursos da área da saúde onde 
os acadêmicos da graduação e pós-graduação entram frequentemente em contato com 
microrganismos, tanto na Farmácia Escola, nas Clínicas Odontológica e de Reabilitação, como 
nas atividades práticas das disciplinas, o principal objetivo é oferecer a estes setores o álcool 
70% (p/p) para assepsia e desinfecção, auxiliando assim, no controle e prevenção de 
contaminações durante os procedimentos. A escolha do álcool 70% (p/p) se dá pela facilidade 
de aquisição e do baixo custo do mesmo, além da efetividade reconhecida. 
O álcool 70% (p/p) vem sendo também muito utilizado na conservação de peças anatômicas, 
auxiliando na glicerinação das peças usadas no laboratório, em substituição do formol, uma 
vez que a formalização das peças oferece muitos riscos à saúde daqueles que ficam expostos 
a esse tipo de conservante. Diferente da glicerina que atua como antifúngico e bactericida, 
além de ter muitas vantagens, tratando-se de odor, textura e coloração, e não é prejudicial à 
saúde (KARAM et al., 2016).  
Futuramente pretende-se oferecer aos setores, além do álcool 70% (p/p) na forma líquida, a 
forma em gel e soluções de Clorhexidine, visto que este último é considerado um dos mais 
indicados desinfetantes/antissépticos, possuindo atividade em altas diluições contra bactérias 
Gram (-) e Gram (+), leveduras e fungos (POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA, 2018). 
O projeto descrito é proporcionado aos acadêmicos do curso de Farmácia, sendo que os 
mesmos devem ter cursado a disciplina de Farmacotecnia Alopática e Homeopática, pois terão 
a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto de preparação do álcool 70% (p/p) é oferecido pela Farmácia Escola do campus de 
Cascavel, onde o setor interessado entra em contato e oferece o álcool etílico 96º GL a ser 
diluído, sendo então agendada a data para entrega do produto. Os alunos selecionados então 
fazem a preparação do álcool etílico a 70% (p/p) com uma frequência semanal. 
Para preparo do álcool a 70% (p/p) é usada a técnica da Alcoometria, na qual se determina o 
grau alcoólico das misturas de água e álcool etílico. Para realização dessa técnica utiliza-se o 
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alcoômetro centesimal que se destina à determinação do grau alcoólico ou da força real das 
misturas de água e álcool, indicando a concentração do álcool em volume. 
O alcoômetro é um densímetro e indica, imediatamente, o volume de álcool etílico contido em 
100 volumes de uma mistura feita exclusivamente de álcool etílico e água. As determinações 
do alcoômetro são exatas somente para essa mistura, à temperatura de 20 °C, na qual o 
instrumento foi graduado. Se a temperatura durante o ensaio for inferior ou superior a 20°C, 
torna-se necessário efetuar correções da leitura feita no alcoômetro, em função da 
temperatura, e para isso, utiliza-se a tabela da Força Real dos Líquidos Espirituosos (BRASIL, 
2012).  
A unidade usada para determinar a quantidade de álcool etílico, em mililitros, contida em 100 
mililitros de uma mistura hidro-alcoólica é grau Gay-Lussac (°GL = % Volume). O INPM (% P 
= Porcentagem de Álcool em Peso ou Grau Alcoólico INPM) representa a quantidade em 
gramas de álcool etílico contida em 100 gramas de uma mistura hidro-alcoólica (BRASIL, 
2012). Ressalta-se que GL é a sigla de Gay-Lussac e INPM é a sigla de Instituto Nacional de 
Pesos e Medidas, então Álcool 70 é o nome comercial do álcool 70° INPM (70% p/p) ou 77 °GL 
(77% v/v). 
Para o preparo do álcool são seguidas as instruções do Formulário Nacional da Farmacopeia 
Brasileira, 2ª edição (BRASIL, 2012), como seguem abaixo: 

 
Preparo do álcool etílico 77% (v/v) 
 
Exemplo:  
Para preparar 1000mL de álcool desinfetante 77°GL ou 77% (v/v) a 15 °C, partindo-se de álcool 
etílico com grau alcoólico aparente de 96°GL e temperatura aparente igual a 21 °C, proceder 
da seguinte forma: 
- Consultar a Tabela B.1- ANEXO B (BRASIL, 2012), fazendo a interseção entre as leituras 
aparentes obtidas: 96° (96c) e 21 °C.  
Na tabela está indicado que o valor do grau alcoólico real é de 94,7°GL a 15 °C. 
- Calcular o volume de álcool etílico a ser utilizado, segundo a equação 1: 
 
                                    X = V   x   B                    
equação 1 
                                                 A 
 
Em que: 

X = quantidade de álcool etílico a ser medido; 
V = volume de álcool desinfetante que se deseja preparar; 
B = grau alcoólico que se deseja obter (77°GL); 
A = grau alcoólico real do álcool etílico (corrigido na Tabela B.1à 15 °C). 

 
Sendo assim: 
 
                           X = 1000mL x 77°GL 
                                         94,7ºGL 
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Medir 813,09mL ou 815mL de álcool etílico, completar o volume para 1000mL com água 
destilada e misturar.  
 
Determinação do grau alcoólico: 

• Transferir o álcool etílico a ser analisado para proveta de 1000mL; 

• Deixar o álcool etílico em repouso até completa eliminação das bolhas; 

• Determinar a temperatura do álcool etílico com o auxílio de termômetro calibrado  

• Introduzir o alcoômetro que deverá flutuar livremente, sem encostar-se ao fundo do 
recipiente nem aderir às paredes; 

• Quando o alcoômetro atingir a posição de equilíbrio, verificar o ponto de afloramento da 
haste e ler o número da graduação na parte inferior do menisco. Essa leitura determina 
o grau alcoólico aparente contido na amostra, em centésimos e em volume; 

• Consultar a Tabela da Força real dos líquidos espirituosos (BRASIL, 2012), para 
proceder à correção da leitura obtida, em função da temperatura.  

Observações: 

• A leitura deverá ser procedida em todos os lotes de álcool neutros adquiridos e em cada 
preparação de álcool desinfetante ou álcool diluído; 

• A graduação alcoólica do álcool etílico deverá ser no mínimo, 94,7°GL ou 94,7% (v/v) a 
15 °C; 

• O alcoômetro centesimal está calibrado a 20°C e na Farmacopeia Brasileira há 
indicação dos títulos etanólicos a 15°C. Por isso é necessário proceder à conversão por 
meio da Tabela da Força real dos líquidos espirituosos. (BRASIL, 2012.)  

 
Embalagem e armazenamento 
Após a manipulação, os mesmos são acondicionados em frascos adequados e são colocados 
rótulos contendo informações da instituição, o lote do álcool utilizado, a data de fracionamento 
e de validade (7 dias). 
 
Advertências 
Manter distante de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças. 
 
 
Considerações Finais 
 
O preparo e distribuição do álcool 70 % vem sendo oferecida de forma muito vantajosa a todos 
os setores interessados do campus de Cascavel e com bons resultados no controle 
microbicida. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Para solicitação dos serviços oferecidos neste projeto, pode-se entrar em contato no telefone 
da Farmácia Escola - Campus Cascavel: (45) 3220-3192/ (45) 3220-3270 ou diretamente com 
a acadêmica Larissa Doré Propodoski Tadioto (45) 99851-5718. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 
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Resumo 
 
O projeto COMQUÍMICA das crianças tem desenvolvido ao longo dos anos atividades que 

buscam subsidiar professores do ensino fundamental para a realização de propostas para as 

aulas de Ciências que primem pela ação do aluno. Neste contexto, o referido projeto oferece, 

aos professores, cursos de formação, atividades práticas com crianças no laboratório 

COMQUIMICA, localizado no NECTO-Unioeste e material de referência, como é o caso do 

Manual COMQUIMICA das crianças. Nesta publicação apresentamos o Manual COMQUÍMICA 

das crianças II, que se encontra publicado na forma e Ebook e de livre acesso aos interessados.  

 

Apresentação 
 

O primeiro Manual COMQUÍMICA das crianças, lançado em 2014, foi pensado como um 

suporte para professores das escolas de educação básica com atividades que pudessem ser 

feitas na sala de aula, com materiais de fácil manuseio e aquisição. O manual é um produto do 

 
555Pós-doutorado em Educação, Química Licenciatura, CECE, Campus de Toledo, Programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências e Educação Matemática, CECE, campus de Cascavel. E-mail: 
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Cascavel. E-mail: catherine.geraldi@hotmail.com. 
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projeto de extensão COMQUÍMICA das crianças que tem suas atividades desenvolvidas no 

NECTO – Núcleo de Ensino de Ciências de Toledo, Unioeste, campus Toledo.  

O primeiro manual é composto de 11 oficinas que podem ser desenvolvidas no ensino 

fundamental, anos iniciais. Foi impresso e distribuído gratuitamente aos professores de ensino 

básico que participaram de cursos de formação de professores ou que traziam as crianças para 

participar das oficinas no projeto, no laboratório COMQUÍMICA Ambas atividades foram 

organizadas por nosso grupo de trabalho e constam no projeto.  

Neste trabalho apresentamos do Manual COMQUÍMICA das crianças II, este, por sua vez, 

possui sistematização um tanto diferente do primeiro volume, pois não organizamos as 

atividades por anos escolares, e sim, por temas que fazem parte do currículo do ensino de 

Ciências. Assim nosso objetivo é abordar temas e fazer oficinas que divulguem de maneira 

geral as Ciências, ou seja, Química, Física e Biologia, despertando a curiosidade das crianças 

fazendo com que entendam e gostem de estudar Ciências.  

 

Procedimentos Adotados 
 

No ano de 2016 observamos que muitas das nossas oficinas que estão descritas no Manual 

COMQUÍMICA das crianças I já eram realizadas nas escolas, e, dessa forma, surgiu a 

necessidade de elaborarmos um novo manual, com novas atividades para desenvolver no 

projeto. Então, o grupo de professoras que atua no projeto e os acadêmicos do curso de 

Química Licenciatura, integrantes do projeto, iniciaram um novo planejamento, que culminou 

no segundo manual.  

A construção do manual foi feita em etapas, sendo elas: Etapa 1: sugestão de temas que 

poderiam ser usados como oficina para crianças; Etapa 2: elaboração das oficinas; Etapa 3: 

desenvolvimento (teste) de cada uma das oficinas; Etapa 4: correções das oficinas, quanto ao 

material, reagente e ainda, de escrita; Etapa 5: diagramação, revisão da versão final e 

publicação.  

Todas as oficinas foram elaboradas baseadas nos pressupostos de Ensino por Investigação, 

tal como o volume 1, e de modo que as crianças que façam as atividades, consigam levantar 

hipóteses e, com a ajuda do professor, busquem respostas às questões propostas e cheguem 

às conclusões.  

 

Resultados 
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No Manual COMQUÍMICA das crianças II apresentamos 11 oficinas que são divididas em cinco 

temas: aspectos de ciência, percepções, ciência e tecnologia, meio ambiente e alimentação. 

Os temas das oficinas deste segundo Manual, bem como os objetivos estão dispostos no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Ideias gerais de cada tema do Manual COMQUÍMICA das crianças II 

Aspectos da 

Ciência 
Os aspectos incluem atividades para a discussão de modelos 
utilizados na Ciência e a técnica da amostragem como forma de 
apresentar aos estudantes o modo como cientistas e técnicos 
podem realizar determinada análise de material considerando 
uma parte deste material e não o todo. 

Percepções As percepções são, neste Manual, apresentadas tendo como 
base os cinco sentidos presentes nos seres humanos. Assim, 
temos atividades para discutir a audição, o tato, o paladar, a 
visão e o olfato. 

Ciência e 

Tecnologia 

Em razão de que a ciência e a tecnologia fazem parte da nossa 
vida, é importante que os professores desenvolvam atividades 
básicas que possam promover discussões sobre as tecnologias 
do passado e que, de alguma forma, foram motivadoras para as 
tecnologias atuais. Neste Manual apresentamos a ideia dos 
princípios da câmera fotográfica, do telefone e da extração de 
essências e aromas. 

Meio Ambiente  Para contemplar esse tema propomos duas oficinas: o 
tratamento de água e a reciclagem do papel. A primeira tem 
como fundamento algumas técnicas básicas para eliminação de 
resíduos presentes na água não tratada, simulando o processo 
desenvolvido nas Estações de Tratamento de Água − ETAs 
municipais. A reciclagem do papel se constitui um tema que pode 
ser considerado ligado ao meio ambiente − por sua função de 
reciclar papel descartado, mas também um tema de ciência e 
tecnologia, tendo em vista que se utiliza de técnica para a 
“feitura” do papel a partir de um anterior pouco útil. 

Alimentação Discutir com as crianças a composição dos alimentos tem sido 
um dos pontos importantes abordados nas salas de aula. Isso se 
deve aos atuais problemas alimentares das crianças no que se 
refere ao consumo inadequado de alguns alimentos. Nesse 
sentido, falar sobre carboidratos e detectar esses componentes 
nos alimentos nos parece salutar. Nesse mesmo contexto, falar 
sobre o glúten (hoje em dia considerado um vilão da alimentação) 
é um tema que desperta interesse nos estudantes, mas, 
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sobretudo, é preciso conhecê-lo para não o tornar um “vilão”. 
Sobre alimentação também nos parece importante falar da 
fermentação, que é um processo da natureza ao mesmo tempo 
biológico e químico, além de influenciado por fatores físicos, 
como, por exemplo, a temperatura.  

Fonte CUNHA, M. B da; RITTER, O. M S.; LEITE, R. F. Manual COMQUÍMICA das crianças II, 2019, p. 5-6. 

 

Dentro de cada um dos cinco temas podemos destacar as seguintes oficinas: 

Aspectos da Ciência: Os modelos e a Ciência e Amostragem.  

Percepções: Cinco maneiras de sentir o mundo ao nosso redor.  

Percepções: O princípio da fotografia: A câmara escura; Telefone de copo e Óleos aromáticos 

e essência. 

Meio Ambiente: Estação de tratamento da água com garrafas PET e Reaproveitamento de 

papel. 

Alimentação: Presença de carboidratos nos alimentos; Onde está o glúten? e Fermento e 

preparo de pães.  

 

A estrutura de cada oficina segue o mesmo padrão, basicamente: 

- tema,  

- pensamentos iniciais,  

- título da atividade,  

- materiais necessários; 

- desenvolvimento. 

 

Como este manual é baseado em temas, o professor de Ciências pode escolher um tema, na 

qual esteja trabalhando com as crianças e realizar a oficina, seja na escola, ou na universidade, 

no âmbito do projeto COMQUÍMICA das crianças, mediante agendamento. As oficinas 

propostas neste manual utilizam materiais acessíveis e de baixo custo, e ainda, que podem ser 

manipulados por crianças. Na maioria das atividades apresentamos imagens e fotografias, que 

auxiliam na condução da atividade como, por exemplo, na oficina do “Fermentos e preparo de 

massas” (figura 1). 
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Figura 1 – Exemplo de imagem da oficina “Fermentos e preparo de massas”. 

Fonte: CUNHA, M. B da; RITTER, O. M S.; LEITE, R. F. Manual COMQUÍMICA das crianças II, 2019, p.52. 

 

O manual COMQUÍMICA das crianças II foi editado na forma de E-book e pode ser obtido 

gratuitamente no site do NECTO https://www5.unioeste.br/portalunioeste/toledo/nucleos-

toledo/necto/apresentacao-necto ou ainda na página do Projeto COMQUÍMICA das crianças 

https://www.facebook.com/comquimicadascriancas/.   

A capa do Manual pode ser visualizada na figura 2. 

 

 

https://www5.unioeste.br/portalunioeste/toledo/nucleos-toledo/necto/apresentacao-necto
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/toledo/nucleos-toledo/necto/apresentacao-necto
https://www.facebook.com/comquimicadascriancas/
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Figura 2 – Capa do Manual COMQUÍMICA das Crianças II. 

CUNHA, M. B da; RITTER, O. M S.; LEITE, R. F. Manual COMQUÍMICA das crianças II, 2019. 

Considerações Finais 
 

Com as novas oficinas que constam no ManuaI COMQUÍMICA das Crianças II esperamos 

alcançar mais professores e crianças. E ainda, dar sequência ao trabalho iniciado em 2014, 

com esta nova etapa.  

Buscamos defender e incentivar o ensino de ciências para crianças, de modo a desmistificar 

ideias de senso comum, nas quais a ciência e o trabalho dos cientistas são estereotipados e 

acabam por confundir as crianças. Nosso objetivo, não apenas com a publicação deste manual, 

mas com todas as ações do projeto, é aproximar professores e estudantes dos aspectos da 

ciência, sua importância, sua relação com as atividades diárias, e ainda, do entendimento do 

seu papel na sociedade. Além disso, esperamos contribuir com o interesse e a busca por 

formação de novos cientistas. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
 

necto.unioeste@gmail.com, (45) 33794013 (NECTO). 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

46166/2015 

 

Referências 
 

CUNHA, M. B da; PERES, O. M S.; STANZANI, E. de L. Manual COMQUÍMICA das crianças. 
Toledo: Gráfica Jofel, 2013.74 p. 
 
CUNHA, M. B da; RITTER, O. M S.; LEITE, R. F. Manual COMQUÍMICA das crianças II. Toledo: 
Indicto, 2019. 56 p. 
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MAPEAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE REDES DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS 

NA FAIXA DE FRONTEIRA DO PARANÁ 

 
 

Gustavo Biasoli Alves560  
Sílvio Antonio Colognese(Coordenador da Ação de Extensão)561,  

Eric Gustavo Cardin562(Coordenador da Ação de Extensão),  
Sandra Cristiana Kleinschimit563(Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Itamar Pena Nieradka564Cintia Fioroti Lima565 Maria Teresa Pereira da Silva, 
Jandir Pereira Paes566 Gabriel Antonio Camarão567Adilson Miguel Alberton568 

 
Área Temática: Meio-ambiente 

Linha de Extensão: Questões ambientais 
Modalidade: Comunicação oral 

Palavras-chave: Mapeamento; Redes de Produtores Agroecológicos; Faixa de Fronteira. 
 
Resumo 
 
A atividade de extensão é promovida pelo Laboratório de Pesquisa Fronteiras, Estado e 
Relações Sociais (LAFRONT) e tem como objetivo fomentar e consolidar uma rede de 
grupos/organizações/produtores agroecológicos e orgânicos na faixa de fronteira do Paraná, 
por meio da elaboração de um mapeamento espacial online (catálogo) sobre organizações 
(grupos de produtores rurais, empresas e cooperativas) que atuam com um modelo alternativo 
à produção tradicional do agronegócio, como a produção agroecológica e a orgânica, na faixa 
de fronteira do Paraná. Este é um primeiro momento de aproximação e organização dos 
produtores para possibilitar uma atuação extensionista junto aos mesmos. Busca-se, assim, 
conhece-los por meio da catalogação, pois não existe essa informação disponível para esses 
grupos na região, além disso o mapeamento possibilita o dimensionamento e a sua distribuição 
espacial. A organização das informações auxilia na atuação extensionista com a formação de 
redes de interação entre esses grupos, promovida pelo LAFRONT. O catálogo será alimentado 
e atualizado permanentemente para que o mapeamento esteja o mais próximo da realidade. 
Para que essa alimentação de dados seja possível, os coordenadores desta atividade, bem 
como os acadêmicos envolvidos, interagirão com a rede de contatos que se estabelecerá com 
os integrantes dos grupos/organizações consultados, bem como com demais pesquisadores 
locais. Neste propósito serão coletadas informações como: Localização (rua/linha, nº, distrito e 
município) e Perfil: (nome completo de um dos produtores/proprietários / o que produz / onde 

 
560 Dr., Ciências Sociais, CCHS, Toledo. E-mail: gustavo.alves@unioeste.br  
561 Dr., Ciências Sociais, CCHS, Toledo. E-mail: silvio.colognese@unioestebr 
562 Dr., Ciências Sociais, CCHS, Toledo. E-mail: eric.cardin@unioeste.br 
563 Dra., Ciências Sociais, CCHS, Toledo. E-mail: Sandra.kleinschimit@unioeste.br 
564 Dr. Instituto Federal do Paraná 
565 Dra. Universidade Federal da Integração Latino Americana 
566 Graduando, Ciências Sociais. E-mail: jandir.paes@unioeste.br 
567 Graduando, Ciências Sociais. E-mail: gabriel.camarão@unioeste.br 
568 Graduando, Ciências Sociais. E-mail: adilson.alberton@unioeste.br 
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vende / certificado de orgânico / contato). Essas informações estão colocadas no My Maps do 
Google Maps e gradativamente migrando e sendo ampliadas em outro site. Este mapeamento 
ficará disponível no site do LAFRONT (https://www.gpfronteras.com/). A construção deste 
catálogo online promove a inclusão da comunidade externa à universidade e capacita os 
acadêmicos de Ciências Sociais com a coleta de dados. 
 
Apresentação 
 

O consumo de agrotóxicos na agricultura tem crescido vigorosamente ao longo dos últimos 
anos. O mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, enquanto no Brasil este mesmo 
mercado teve um crescimento da ordem de 190%.  

Estes incrementos não se dão de forma pacífica e envolvem conflitos que são reveladores 
das relações de poder que se desenvolvem neste campo. Isto por que o consumo e a 
circulação de agrotóxicos suscitam disputas intensas em torno da segurança da população, 
o que é potencializado quando se está numa região de fronteira. Ademais se tem que dados 
do Observatório do Uso de Agrotóxicos da UFPR apontam o consumo de 7,3 litros de 

agrotóxicos por habitante/ano no Brasil569. Ao mesmo tempo, a Organização das Nações 
Unidas e a FAO apontam que o mercado de orgânicos é bastante promissor mundo afora e 
que o Brasil deveria usar o know-how que desenvolveu na potencialização do agronegócio 
para abrir esta nova fronteira agrícola570. Dados do IPARDES apontam que o consumidor, e 
sobretudo a consumidora de orgânicos é instruída e de renda estável e alta, desta forma, 
aponta-se que o desenvolvimento desta cadeia produtiva é algo que está alinhado com os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS e que tem amplo potencial de se tornar uma 
fonte de renda e desenvolvimento muito interessante. 

 
 
Procedimentos Adotados 
 
Contato e entrevista com os produtores, catalogação, elaboração e disponibilização de mapas 
 
 
Resultados 
 

 
569 Disponível em: https://www.vivasemveneno.com.br/dados-preocupantes 
570 Detalhes disponíveis em: https://nacoesunidas.org/assembleia-ambiental-da-onu-mira-solucoes-inovadoras-

para-futuro-global/. Acesso no dia 13/03/2019. 

 

https://www.vivasemveneno.com.br/dados-preocupantes
https://nacoesunidas.org/assembleia-ambiental-da-onu-mira-solucoes-inovadoras-para-futuro-global/
https://nacoesunidas.org/assembleia-ambiental-da-onu-mira-solucoes-inovadoras-para-futuro-global/
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O projeto apresenta os seguintes resultados preliminares:1) Mapa disponibilizado no Google 
Maps através da pesquisa “fazenda orgânica toledo”: 

 
 
 
 Neste mapa estão cadastradas oito propriedades, e é possível traçar uma rota para se chegar 
até elas. No entanto, a ferramenta apresenta limitações e dificuldades de preenchimento, e por 
este motivo e também devido a um convênio com o Instituto Federal do Paraná se está 
elaborando um outro mapa: http://netsr-app09.unioeste.br/extproj/view/principal.php 

http://netsr-app09.unioeste.br/extproj/view/principal.php
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Este outro mapa encontra-se em fase inicial de preenchimento e os dados do primeiro migrarão 
para este. É possível perceber que este mapa será mais completo prevendo o estabelecimento 
de rotas comerciais e dando ao produtor a possibilidade de fazer o seu cadastramento. Esta é 
uma ação que coaduna com os objetivos da proposta e tem foco no empoderamento dos 
sujeitos, sendo assim, seu desenvolvimento, os sucessos e os óbices que venham a ser 
encontrados levarão a novos questionamentos e novas proposituras. 
Considerações Finais 
 
O projeto está ainda em sua fase inicial, por isso os resultados são ainda incipientes. Temos 
encontrado dificuldades, uma vez que contamos apenas com recursos próprios até o momento. 
A busca por financiamento tem sido constante, tendo sido buscado recursos na PROEX através 
de bolsas de extensão, também junto a Organização das Nações Unidas, Fundação Banco do 
Brasil e outras. O contato com os produtores e com suas ações como o Centro de Apoio a 
Agroecologia e a Proorto deverá encaminhar para perceber de forma mais acurada as reais 
características que a cadeia produtiva deverá ter facilitando a identificação de stakeholders e 
de obstáculos que o projeto irá enfrentar. Em paralelo com o que já está delimitado no projeto 
encaminhado à PRPPG estas são fases a serem desenvolvidas. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Os coordenadores poderão ser contatados através de seus e-mails institucionais. 
Também está disponível o WhatsApp do professor Gustavo: 45 99912-6621. 
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Além disso, há o site do Lafront: www.gpfronteras.com e página do Facebook: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=lafront%20-
%20laborat%C3%B3rio%20de%20pesquisa%20em%20fronteiras%2C%20estado%20e...&ep
a=SEARCH_BOX 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 54626/2018. 
 
Referências 
 
OBSERVATÓRIO DO USO DE AGROTÓXICOS – UFPR. 
https://www.vivasemveneno.com.br/dados-preocupantes. Acesso no dia 21/05/2019 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS Assembléia Ambiental da ONU mira soluções 
inovadoras para futuro global. Disponível para acesso e download em: 
https://nacoesunidas.org/assembleia-ambiental-da-onu-mira-solucoes-inovadoras-para-futuro-
global/. Acesso no dia 13/03/2019. 
 
 
Atenção. O limite mínimo para resumo expandido é de 4 (quatro) páginas. O limite máximo é 6 
(seis) páginas.  Tenha cuidado com os limites mínimo e máximo do trabalho. Caso 
contrário, poderá ser solicitado que você o corrija. Fique atento! 
 

  

http://www.gpfronteras.com/
https://www.vivasemveneno.com.br/dados-preocupantes
https://nacoesunidas.org/assembleia-ambiental-da-onu-mira-solucoes-inovadoras-para-futuro-global/
https://nacoesunidas.org/assembleia-ambiental-da-onu-mira-solucoes-inovadoras-para-futuro-global/


 

 

MICROSCÓPIO VIRTUAL: UM SITE EM RECONSTRUÇÃO 

 
Ednéia Fátima Brambilla Torquato571 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Rose Meire Costa Brancalhão572, Lucinéia De Fátima Chasko Ribeiro573, Célia 
Cristina Leme Beu574, Márcia Miranda Torrejais575, Celeste Da Rocha Paiva576, Ângelo 
Antônio Gonçalves de Quadros577, Nycolle Louise Klein Ottoni Guedes578, Bernardo de 

Lima579 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino-aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: microscópio; histologia; virtual. 

 
Resumo 
 
 O Programa Microscópio Virtual (MV), site que leva o usuário à experiência de utilizar 
um microscópio de luz sem precisar ir ao laboratório, passou por uma reestruturação. A partir 
da divisão da equipe em subgrupos, foram contempladas mudanças nas imagens histológicas, 
marcadores e indicadores, legendas, referencial teórico e estrutura geral do site.  Futuramente, 
planeja-se a criação de um app do MV e a tradução completa da página para o inglês e o 
espanhol. 
  
Apresentação 
 
 O Programa Microscópio Virtual (MV) é desenvolvido por acadêmicos e profissionais 
das áreas das Ciências Biológicas e da Saúde da UNIOESTE – Campus Cascavel, e leva o 
usuário à experiência de utilizar um microscópio de luz sem precisar ir ao laboratório: com 
aumentos progressivos dos tecidos corpóreos, permite a visualização gradativa das estruturas 

 
571 Doutora, Biológicas, CCBS – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel. E-mail: 
edneiabt@gmail.com.   
572 Pós-doutora, Biológicas, CCBS– Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel. E-mail: 

rosecb@gmail.com 
573 Doutora, Biológicas, CCBS– Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel. E-mail: 

lucineia.cr@gmail.com 
574 Doutora, Biológicas, CCBS– Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel. E-mail: 

celiabeu@yahoo.com 
575 Doutora, Biológicas, CCBS– Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel. E-mail: 
mmtorrejais@yahoo.com.br 
576 Colaboradora Técnica, Biológicas, CCBS– Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel. E-
mail: celestedarochapaiva@gmail.com 
577 Acadêmico, Medicina, CCMF– Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Campus Cascavel. E-mail: 
angelo.quadros@hotmail.com 
578 Acadêmica, Medicina, CCMF – Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Campus Cascavel. E-mail: 

nycolleguedes@outlook.com. 
579 Acadêmico, Medicina, CCMF – Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Campus Cascavel. E-mail: 

bernardo.arv@gmail.com. 
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de um tecido, com indicações precisas das estruturas; e o acesso à teoria relativa à morfologia 
e à fisiologia dos mesmos.  
 Por proporcionar ao seu público-alvo (graduandos, docentes e demais profissionais dos 
cursos das áreas das Ciências Biológicas e da Saúde) acesso fácil e de qualidade ao conteúdo 
teórico e prático de citologia e histologia, tornou-se uma importante ferramenta no meio 
acadêmico, com um alcance de mais de 4 milhões de acessos registrados no site. Além disso, 
é uma das vitrines para a sociedade do trabalho científico desenvolvido na Unioeste. 
 Em vista disso, nos últimos anos, foi percebida pela equipe mantenedora do site a 
necessidade de mudanças no programa para melhor atender à crescente demanda de 
conhecimento: novas imagens, linguagem mais adequada no conteúdo teórico disponível e 
uma plataforma mais acessível e moderna. Com isso, iniciou-se a reconstrução do site MV. 
 
Procedimentos Adotados 
 
 O primeiro passo no processo de reconstrução do site foi a análise do acervo de lâminas 
histológicas do MV por meio da divisão da equipe em subgrupos, os quais ficaram responsáveis 
por setores específicos do site. Foram revistas todas as imagens disponíveis na plataforma, 
bem como aquelas já preparadas e ainda não publicadas. Desse modo, foram incluídos novos 
materiais histológicos e excluídos outros considerados repetidos ou não suficientemente 
didáticos ao aprendizado. 
 A seguir, a mesma estratégia de divisão de pessoal foi empregada para o estudo do 
conteúdo teórico. A pretensão era uma abordagem teórica mais abrangente, visto que nem 
todos os materiais visuais do site tinham seu correspondente teórico. A partir disso, diversos 
novos textos foram publicados e os já disponíveis, revisados e atualizados. 
 Outra preocupação foi com a acessibilidade do site. Por isso, foram padronizados os 
indicadores visuais das estruturas presentes em cada lâmina. Setas, ícones e marcações 
almejaram obedecer uma norma adequada para o meio acadêmico, além de propiciar ao 
público com alterações visuais – daltonismo e distúrbios de refração – uma apropriada 
observação do conteúdo do site. Ademais, as legendas e textos também passaram apresentar 
uma linguagem mais enxuta e compatível ao público universitário. 
 Por fim, optou-se pela mudança da plataforma digital do site. Fundado em 2009, a 
estrutura do site apresentava-se defasada em relação ao mundo digital atual. Além disso, a 
página do MV era hospedada sem uma ligação direta com a homepage da Unioeste. A partir 
disso, a equipe, aliada ao Núcleo de Tecnologia da Informação da Reitoria, passou a programar 
e desenvolver uma nova plataforma digital para o MV. 
 
Resultados 
 
 Em relação ao novo acervo de imagens, o site conta atualmente com mais de 800 
imagens. Como já exposto, foram adicionadas à coletânea imagens de lâminas histológicas de 
diferentes cortes, com novas técnicas (colorações histológicas ainda não disponíveis no site 
até então) e também com melhor qualidade de resolução (Figura 1). Outras imagens 
consideradas dispensáveis, com má qualidade de resolução, não didáticas ou repetidas, foram 
excluídas da página do MV. 
 Novos textos foram redigidos e formatados em cada seção do site. Desse modo, agora 
está presente o conteúdo teórico de cada tecido humano, bem como suas subdivisões e 
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estruturas. A teoria busca unir a morfologia tecidual à fisiologia de cada estrutura, além de 
acrescentar curiosidades e possíveis alterações patológicas. Além disso, ao fim de cada texto, 
constam, após a reestruturação, a autoria específica de cada publicação e a maneira como o 
leitor deve referenciar as informações disponíveis em seus trabalhos acadêmicos (Figura 2). 
 Somado a isso, os marcadores agora tornaram-se mais acessíveis e padronizados, 
havendo uma similaridade entre os indicadores nas diferentes imagens e diferentes setores do 
site. As legendas, agora mais diretas, evidenciam de maneira clara as estruturas de cada 
imagem. Outra alteração foi da marca d’água do MV, que agora ocupa uma das extremidades 
da imagem, permitindo melhor visualização do conteúdo (Figura 3). 
 Por fim, está em andamento a mudança da plataforma digital do site (Figura 4). Mais 
moderna, com acesso mais fácil e compatível com a tecnologia vigente de navegadores e 
reprodutores de mídia, o novo site contará com o mesmo conteúdo já disponível pelo MV (haja 
vista que nem toda a transferência das imagens foi concluída). Além disso, é agora vinculado 
ao site da Unioeste, com link próprio na aba de Extensão e acesso direto pelo menu lateral, 
permitindo uma navegação mais clean e dinâmica pelo acervo e publicações do site MV. 
 

 
Figura 1 – Lâmina histológica de medula espinal. Compõe parte do novo acervo de imagens e traz ao site a 

técnica de impregnação com ouro, indisponível na versão anterior do MV. 
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Figura 2 – Print Screen do site Programa Microscópio Virtual, na seção “As Células”. Em destaque, autores do 
texto em questão e a indicação de como referenciar o conteúdo em trabalhos científicos.  

 
 

 
Figura 3 – Lâmina histológica de traqueia. Notar as marcações em flechas de fácil visualização (todas em 

preto), com indicadores com letras de fácil visualização. No canto superior direito, logo do MV. 
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Figura 4 – Nova homepage do Programa Microscópio Virtual. 

 
 
Considerações Finais 
 
 Com a constante inovação tecnológica, manter-se atualizado tornou-se prioridade, 
principalmente para quem pretende divulgar conhecimento científico pelas mídias sociais. 
Deste modo, a reconstrução tanto de material didático quanto do layout do site MV é bastante 
oportuna. Para isso, foi necessário um trabalho coordenado e minucioso da equipe do 
Programa Microscópio Virtual. Apesar de os resultados não terem sido ainda totalmente 
atingidos, novos projetos já despontam entre as perspectivas futuras para o site, como a 
criação de um aplicativo e a tradução para línguas estrangeiras, como o espanhol e o inglês. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Site: http://projetos.unioeste.br/projetos/microscopio/ 
Site da Unioeste: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/projetos-proex/microscopio-
virtual/inicial-microscopio-virtual 
E-mail: cascavel.micvirtual@unioeste.br 
Telefone: (45) 3220-7405 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
33327/2011 
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Grassi Savarro587, Marilia Aparecida Ponciano588, Ana Paula dos Santos Andrade589, Sara 
Regina Naszeniak590, Bruno Savarro591, André Luiz Vicente592. 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Jovens e adultos) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Patronato; Educação de Jovens e adultos - EJA; ENCCEJA. 
 
Resumo 
A discussão apresentada foi construída a partir das experiências da equipe multidisciplinar do 
Patronato Municipal de Francisco Beltrão. O programa organiza atividades em prol da 
escolarização dos assistidos, o curso preparatório para o Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA é uma destas. As duas edições anteriores do 
curso, evidenciaram que o ENCCEJA se apresenta como uma possibilidade de reinserção dos 
assistidos na sociedade.  
 
Apresentação 
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“Minha vida, minha história”. Uma infância sem sonhos, só fantasmas assombrando uma 
criança praticamente invisível. Na adolescência o desejo de ganhar muito dinheiro e dar 

condições melhores para minha família e para mim. As consequências foram terríveis, 
logo estava no fundo de uma prisão sozinho sofrendo pelos meus atos, sonhando pela 

liberdade e um futuro, imaginando como seria se tivesse uma família... Tudo na vida 
passa. Cometer erros, todo mundo comete. Mas sempre temos uma chance para 
recomeçar. [...] Hoje sou um homem bem melhor. 

Relato de um assistido do Patronato, 2015593. 

 

 Iniciamos a discussão com o relato de vida, de um assistido do Patronato, com o intuito 

de apresentar a importância da oportunidade, de ter uma segunda chance, por meio do 

cumprimento de pena alternativa, bem como, manifestar o incentivo que o Patronato viabiliza 

aos assistidos, para que retomem a sua integração na sociedade, através da educação. 

O programa é um órgão de execução penal com função de fiscalizar e acompanhar as 

alternativas penais. É vinculado a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 

campus de Francisco Beltrão – PR, por meio de projeto de extensão. 

A equipe de trabalho do Patronato é multidisciplinar, composta pelas seguintes áreas: 

Administração, Direito, Psicologia, Serviço Social e Pedagogia, com profissionais orientadores, 

recém – graduados e graduandos das respectivas áreas. Juntos pensamos alternativas para 

realizar um trabalho individualizado para os assistidos, de maneira que, eles possam 

reconhecer os erros, que cometeram e modificar sua conduta anterior e vislumbrar novos 

caminhos, a serem percorridos. 

O Patronato atende 429 assistidos, destes, 26 tiveram suas penas substituídas por 

estudos, 5 (cinco) participaram do I ENCCEJA realizado em 2017, tendo 3 (três) aprovados e 

no II ENCCEJA de 2018, foram 30 (trinta) inscritos com 8 (oito) aprovados. 

Diariamente temos pensado no papel da educação na vida das pessoas. Pensar 

educação, é ir além dos espaços formais, é promover ações que valorize o conhecimento 

obtido no decorrer da vida, valorizando as vivências diárias, encontros com familiares e com a 

comunidade em geral. 

As pessoas que participam do Patronato, são encaminhados judicialmente e cumprem 

uma pena alternativa, em virtude algum erro cometido. Por vezes, a sociedade os julga, não 

se atentando que todos podem cometer erros. Julgá-los, não fará com que percebam o erro e 

 
593 O relato foi escrito em 2015. Não utilizamos o nome do assistido, por questões sigilosas e profissionais. 
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mudem de atitude, mas ser entendido e orientado auxiliará para que tenham a possibilidade de 

mudança.  

Diante deste cenário, a equipe multidisciplinar realiza ações e programas para 

proporcionar novas experiências aos assistidos, conscientizando e incentivando o 

cumprimento da pena, por meio da retomada dos estudos e da conclusão do processo de 

escolarização em instituições formais de educação.  

A equipe pedagógica em diálogo com as demais áreas, planejam meios de propor uma 

educação para além dos muros da Universidade, ofertando oficinas, palestras e cursos que 

visam a reflexão sobre a importância da leitura, do estudo e da qualificação profissional.  

Entre os objetivos do Patronato, mencionados na Lei 4.120 de 25 de novembro de 2013, 

destacamos o item VIII, que visa a identificação das “condições de escolarização do assistido 

e executar ações de motivação e conscientização, com o intuito de sua inserção ou retomada 

do processo educacional de ensino formal e/ou de qualificação profissional do Município ou do 

Estado”, e nesse sentido, procurando efetivar na prática este objetivo do programa. 

Conjecturamos sobre o curso preparatório ENCCEJA, como uma estratégia para 

possibilitar aos assistidos  a retomada dos estudos, principalmente àqueles que acreditam não 

ter mais idade para retomá-lo nas instituições escolares, porque não se reconhecem enquanto 

sujeitos com direito a  educação, mas que desejam concluir seus estudos e obter outras 

oportunidades de qualificação profissional e mercado de trabalho. 

O ENCCEJA é uma avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que visa possibilitar a certificação das séries finais do 

ensino fundamental e ensino médio para aqueles que não concluíram o processo de 

escolarização em tempo considerado adequado.  

Esses sujeitos que não tiveram possibilidades de completar seus estudos, são jovens 

e adultos que têm constituídos diferentes saberes, competências e habilidades adquiridas em 

ambientes não-escolares e que se desenvolvem na vida social, familiar, no trabalho e em 

outros espaços formativos. Por isso, o exame avalia tanto os conteúdos científicos adquiridos 

durante o processo escolar, quanto os saberes extraescolares (MURRIE, Inep, 2002, p.11). 

Instituído pela portaria n° 2.270 de 14 de agosto de 2002, o ENCCEJA ficou 

determinado como instrumento de múltiplas funções, pois serviria para a certificação de 

conclusão de escolaridade, para a correção do fluxo escolar, para a construção de dados e 
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informações sobre a educação de jovens e adultos, para a melhoria na qualidade da oferta e 

dos procedimentos relativos a essa modalidade de ensino e como indicador qualitativo das 

políticas públicas (SERRAO, 2014, p. 110).   

Vale destacar que embora o ENCCEJA, seja alvo de críticas, por ser expressão de 

políticas de um contexto social, de negação dos direitos à educação de jovens e adultos, a 

oferta deste exame possibilita a democratização de oportunidades, por valorizar os 

conhecimentos adquiridos em ambientes não-escolares e possibilitar o prosseguimento escolar 

e profissional.  

Assim, compreendemos que os assistidos do Patronato, por meio da proposta do curso 

preparatório e da realização do ENCCEJA, podem ter acesso, retomar e concluir seus estudos, 

ampliando seus conhecimentos científicos e pensando em novas perspectivas de vida, como 

a qualificação profissional, cursos técnicos, profissionalizantes e graduação. 

 
Procedimentos Adotados 
 

No ano de 2018, em sua segunda edição o curso contou com 30 (trinta) assistidos 

inscritos no ENCCEJA.  Para formar esta turma, entramos em contato com cerca de 80 

assistidos que estavam com as séries finais do ensino fundamental e ensino médio incompleto, 

explicamos sobre o exame, como seria a organização do curso preparatório e posteriormente 

realizamos as inscrições dos interessados. 

Com início no dia 16 de abril e término no dia 02 de agosto de 2018, foram organizados 

32 (trinta e dois) encontros com duração de 3h30min, distribuídos em três dias na semana, nas 

dependências da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão.  

As aulas foram ministradas por quatorze (14) professores voluntários, todos com 

graduação completa, alguns pós-graduados, mestrandos, doutorandos e pós-doutorado, que 

atuam na rede municipal, estadual e instituições privadas de educação. Em cada encontro um 

profissional do Patronato, foi responsável por acompanhar o professor, organizar a sala e 

preencher a ficha de frequência de cada assistido. Em relação aos conteúdos ministrados nas 

aulas, foram planejados de acordo com o material divulgado no site do Inep, resolução de 

exercícios de questões dos exames anteriores e aproximação destes conteúdos com as 

vivências e experiências diárias dos assistidos. 
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Resultados 
 

Os resultados fazem referência as informações obtidas na primeira edição – 2017, e 

segunda edição – 2018. Na primeira turma foram cinco inscritos e destes, três obtiveram 

aprovação na prova e devido a isso, no decorrer do ano de 2018, puderam prosseguir com os 

estudos, um dos assistidos iniciou o curso técnico em Segurança do Trabalho, um deu início 

ao ensino médio e o outro ingressou no curso profissionalizante de administração. 

Na segunda edição foram 30 inscrições, mas apenas quinze assistidos participaram do 

curso e dos quinze, oito foram aprovados. No início do ano de 2019, com orientação do 

Patronato, os aprovados solicitaram a convalidação e certificação para darem sequência aos 

estudos. Dois assistidos que cumpriram parte da pena no regime fechado, fizeram o ENCCEJA 

na penitenciária, ao serem atendidos pelo Patronato foram direcionados a prosseguirem com 

os estudos no decorrer do ano de 2019, já que obtiveram aprovação parcial e demostram 

interesse em concluir os estudos. 

Nas figuras a seguir, mostramos o último encontro do Curso Preparatório de 2018, 

realizado na quinta-feira dia 02 de agosto. O encontro foi realizado no auditório e contou com 

a presença dos professores, equipe multidisciplinar do Patronato e assistidos. Organizamos a 

apresentação do monólogo “Lyndowal ó Lindo, ele é lindo porque gosta de ler” onde foi 

expressa a importância dos estudos e combate às drogas. 

    
Figura 1 – Encontro de encerramento do ENCCEJA, professores, assistidos e equipe Patronato, 2018 . 

 
Com base na organização e resultados das versões anteriores do curso, na terceira 

edição – 2019, elaboramos duas listas: uma de interessados para o curso preparatório e uma 

apenas para a realização da prova.  As inscrições estão programadas para dia 20 a 31 de maio 

de 2019.  

 
Considerações Finais 
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Desenvolveremos a terceira edição do curso, por perceber que ele propicia o 

crescimento pessoal e profissional dos assistidos, que terão a chance de concluir os estudos, 

pois com a aprovação poderão ingressar em cursos de graduação, técnicos e 

profissionalizantes. Acreditamos que a educação é um dos caminhos que pode levar o assistido 

a refletir sobre os seus atos e mudar a sua própria história de vida. Assim a equipe do Patronato 

segue desenvolvendo ações diárias em busca deste objetivo. 

 
Forma (s) de contato com a ação 
Email: fbpatronato@gmail.com 
Telefone: (46) 3520-4870 
Facebook: https://www.facebook.com/patronato.franciscobeltrao.7 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
CR. 47752/2016 
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Resumo 
 

A presente proposta de minicurso resulta das experiências educativas do projeto de 
extensão "Prevenção primária e proteção de adolescentes e jovens dos riscos de iniciação e 
uso de drogas nos municípios do Oeste Paranaense: ações em contextos múltiplos de 
vulnerabilidade". Objetiva-se estender essa atividade para outros públicos, de forma que este 
minicurso visa desenvolver com acadêmicos a temática do projeto de vida e desenvolvimento 
humano onde trataremos sobre diversos assunto de interesse para o crescimento pessoal 
como sentido da vida, balanço de vida, carreira e finanças, dentre outros temas. Espera-se 
realizar uma avaliação após o final do minicurso para mensurar o conhecimento adquirido 
sobre os temas abordados. 
 
 
Apresentação 
 

Ter um projeto de vida pode ser entendido como uma necessidade humana de 
satisfação pessoal, e uma maneira de participar ativamente da sociedade, no sentido de alterar 
a si mesmo. Permitindo, assim, ao indivíduo, a capacidade de reconhecer-se como um ser 
capaz de contribuir com causas que ultrapasse o seu egoísmo, e ao mesmo tempo que tragam 
sentido e satisfação à sua vida pessoal (KLEINI, 2016). Um Projeto de Vida se desenvolve a 
partir das interações de fortalecimento da identidade pessoal, da autoestima, da consciência, 
da responsabilidade pessoal para com a conquista de melhorias, e do vislumbre de 
oportunidades ou perspectivas de futuro (BRASIL, 2010).  

Segundo Damon (2008) uma ideia de projeto de vida torna-se uma preocupação 
suprema, que pode ser definida como a criação de um planejamento estável e organizado, em 
que o indivíduo apresenta a intenção de realizar algo cujo significado ultrapassa seu próprio 
sentido de vida e relaciona-se também ao mundo. Dessa forma é importante considerar as 
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595Acadêmica do Curso de Enfermagem, CELS, Campus de Foz do Iguaçu-PR, tatiane.rosa.martins@gmail.com. 
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representações do sujeito, suas experiências e expectativas pessoais e sociais, com o objetivo 
de transformar a realidade atual do indivíduo (OENNING, 2016).   

A construção de um projeto de vida consiste em registrar seu próprios objetivos, sonhos, 
desejos e ambições em relação ao que se pretende realizar em um determinado período, e 
para que isso seja viabilizado, há uma demanda e um planejamento, onde se faz necessário a 
identificação de objetivos, do tempo e de recursos disponíveis e adequados (CINTRA, 2015) 

 Entende-se por planejamento uma determinada ferramenta, utilizada para direcionar as 
ações estratégicas e operacionais de uma organização ou entidade, e que parte a partir da 
projeção de objetivos de curto, médio e longo prazo. É por meio do planejamento que traçamos 
os caminhos que desejamos seguir, que conseguimos organizar nossas ideias, e que é 
possível estabelecer quais serão os métodos e recursos e prazos necessários para alcançar 
determinado destino almejado (SOUZA, 2009). 

E para que se desenvolva um planejamento, é necessário que o individuo esteja 
motivado, pois a motivação é uma força que faz com que os seres humanos busquem agir e 
reagir as situações vivenciadas, melhorando, assim, seu desempenho, que está fortemente 
ligado as suas aptidões e habilidades (LOPES, 1980). 

Segundo Ferreira (2006) ao planejar estamos decidindo com antecedência o que fazer, 
como e quando fazer. Desse modo, o planejamento individual é estritamente pessoal, focando 
em aspectos do próprio indivíduo. 

 Dentro do planejamento ainda é possível trabalhar com finanças, pois esse processo 
permite que ocorra a organização e controle do dinheiro a curto, médio e longo prazos. Assim, 
o planejamento do campo das finanças estabelece uma estratégia para a acumulação de bens 
e valores, que permitirá futuramente construção de um patrimônio individual (FREIRE, 2005). 

O planejamento, independente de qual seja, pode e deve ser revisado quantas vezes 
forem necessárias, de forma que esteja sempre atualizado e de acordo com os desejos e 
ambições de quem planeja (QUEIROZ et al.,2017). Essa ferramenta deve ser uma 
preocupação de todo ser humano que compartilhe com o ideal de ser feliz, próspero e realizado 
(NAVARRO, 2006). 

  Diante do desenvolvimento de um planejamento para um projeto de vida, cada 
indivíduo passa a se reconhecer melhor, descobrindo seus potenciais valores e os caminhos 
que deve trilhar para a sua realização em todas as dimensões. Em qualquer momento de 
nossas vidas, podemos reformular nossos planos e ampliar nossa consciência (CROZATTI, 
1998).  

Levando em consideração esses aspectos o objetivo do presente trabalho é sensibilizar 
um número de acadêmicos quanto à importância de estruturar um projeto de vida além de 
construir e compreender seu próprio planejamento, tanto pessoal como profissional. Desta 
forma, a implementação de atividades educativas é de extrema importância para o 
desenvolvimento humano. 
       
 
 
 
 
Procedimentos Adotados 
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Será utilizado material didático para explanação sobre o assunto da promoção da saúde, 
trabalhando com projeto de vida pessoal. Utilizando o material produzido, será ministrado um 
minicurso onde será abordada essa temática. 

O minicurso será ministrado baseando-se na tendência pedagógica tradicional, em 
forma de aula expositiva dialogada, utilizando recursos como multimídia, com transmissão de 
slides contendo imagens e vídeos relacionados ao tema, para melhor entendimento dos alunos. 
Além disso, serão realizadas dinâmicas para melhor compreensão dos temas abordados. 

Na atividade abordaremos os seguintes temas: sentido da vida e balanço de vida, 
talentos e pontos fortes, finanças e planejamento pessoal. A atividade contará com 30 vagas e 
terá duração de aproximadamente quatro horas, com intervalo de 20 minutos.  
    Espera-se realizar uma análise da eficácia do minicurso com os participantes aplicando 
um pós-teste ao final das atividades. O questionário semiestruturado conterá as características 
do participante e 05 (cinco) questões discursivas no seu total. As questões abordarão sodre 
temas trabalhados durante o minicurso para um levantamento do aproveitamento do minicurso. 
A atividade educativa será realizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus 
de Toledo, durante o XIX SEU. 
 
 Resultados   
 
  Espera-se que os participantes/ouvintes realizem uma reflexão profunda sobre as 
temáticas abordadas, que pesquisem e entendam a importância do autoconhecimento, que 
analisem as suas metas pessoais a curto e longo prazo para alcançar objetivos futuros, 
pensando em suas potencialidades e formas de aprimorar seus conhecimentos.  É 
importante também que eles aprendam e possam distinguir atitudes positivas de ociosas, e 
que busquem maneiras para o desenvolvimento de um planejamento financeiro tanto na vida 
academica quanto na vida pessoal/social. 
  Além disso, espera-se ocorra uma interação satisfatória entre os ouvintes e a equipe de 
palestrantes, e que os mesmos participem das atividades e dinâmicas propostas, para que 
ocorra uma troca de informações entre todos. 
 
Forma(s) de contato com a ação  
Professor coordenador: Oscar Kenji Nihei. E-mail: oknihei@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR)  
A presente proposta de minicurso faz parte do projeto de extensão intitulada "Prevenção 
primária e proteção de adolescentes e jovens dos riscos de iniciação e uso de drogas nos 
municípios do Oeste Paranaense: ações em contextos múltiplos de vulnerabilidade", 
cadastrado na PROEX com a CR 55894/2018. 
 
 
Financiamento e apoio 
Projeto de extensão financiado pelo Fundo Paraná pelo Programa Universidade Sem 
Fronteiras (USF) da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), 
Termo Jurídico 147/2018. 
 
 

mailto:oknihei@gmail.com
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MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DOS MATERIAIS DO BIOTÉRIO 
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Helena Teru Takahashi Mizuta598 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Rodrigo Ayres Torres Takaes2, Eduarda Luisa Schneider Andrzejewski3, 
Larissa Villvock de Menech4, Fernando de Farias Martins5, Fabiana André Falconi6 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde e proteção no trabalho 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Controle; Autoclave; Esterilização. 
  
Resumo 
 
A esterilização é necessária para evitar infecções por micro-organismos patogênicos. Um dos 
métodos mais empregados é por calor úmido, utilizando autoclave. O controle dos processos 
é empregado para garantir a ausência desses micro-organismos, um deles utiliza micro-
organismos esporulados chamados Bacillus stearothermophylus e o resultado é verificado pela 
coloração do indicador. Tal controle deve ser realizado com certa periodicidade para garantia 
da efetividade da esterilização pela autoclave. 

 
Apresentação 

 
Alguns micro-organismos possuem caráter patogênico, por conta disso, demandam métodos 
de esterilização para evitar infecções ao ser humano por contato com equipamentos, artigos 
cirúrgicos e aqueles utilizados para curativos, cosméticos, alimentos contaminados que afetam 
não só o ser humano, como também a estabilidade dos produtos, entre outros meios (LAUFER 
et al., 2009). 
O método mais utilizado de esterilização, no âmbito laboratorial, é por meio do calor úmido, 
utilizando autoclave. Esse método, tem seu funcionamento, de forma simplificada, parecido 
com uma panela de pressão, e seu vapor atinge temperaturas superiores a 120°C que aliadas 
a pressão de 1 atm são capazes de matar os micro-organismos esterilizando o material 
submetido (TIPPLE et al., 2011). 
Quando se realiza a esterilização por calor úmido, caso não se atinja a pressão de 1 atm e a 
temperatura de 121°C a esterilização pode não ser eficaz para todos os tipos de micro-

 
598 Doutora, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: helenatakahashi@yahoo.com.br 
2 Acadêmico, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: rodrigo.takaes@etec.sp.gov.br 
3 Acadêmica, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: Eduarda.luisa2000@gmail.com 
4 Acadêmica, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: larissademenech15@gmail.com 
5 Mestre, técnico de laboratório, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: Fernando.martins4@unioeste.br 
6 Doutora, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: fafalconi@hotmail.com 

mailto:helenatakahashi@yahoo.com.br
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organismos que podem estar presentes e no conteúdo eventualmente ocorra crescimento 
microbiano. Levando em consideração esses eventos adversos há necessidade de realizar, 
por meios físicos, químicos ou microbiológicos, alguns métodos  
 
 
de controle de esterilização, podendo ser realizado mensalmente, quinzenalmente e até 
diariamente, quando necessário. O controle da esterilização se fundamenta na utilização de 
meios para garantir de forma facilmente verificável que o equipamento utilizado atingiu a 
temperatura e pressão necessárias para que haja a morte dos micro-organismos (TIPPLE et 
al., 2011). 
Este projeto se fundamenta na realização de controle de esterilização por autoclaves utilizando 
o método de verificação por indicadores biológicos. Utiliza-se bactérias formadoras de esporos 
denominadas Bacillus stearothermophylus. Tais micro-organismos somente morrem, de forma 
efetiva, caso a autoclave alcance os parâmetros necessários para a esterilização. 

 
Procedimentos Adotados 

 
Realizou-se, com periodicidade semanal, o controle do processo de esterilização de dois 
setores: Do Biotério Central da Unioeste, onde são esterilizados rações e maravalhas   
utilizados nos animais; E no abrigo para pessoas idosas, onde há esterilização de instrumentos 
e materiais destinados à realização de curativos em idosos, Do Laboratório de Controle 
Microbiológico de Água da Unioeste e do Laboratório de Controle Microbiológico onde ocorrem 
as aulas práticas e atividades de Pesquisa e Extensão. Os dados utilizados nesse resumo se 
referem ao período de 14 de maio de 2018 a 22 de maio de 2019.  
Para o desenvolvimento do controle de qualidade da esterilização pelas autoclaves, 
primeiramente realiza-se o preparo de meios de cultura e materiais que devem ser utilizados 
na técnica. O meio de cultura utilizado é o caldo Caseína Soja (TSB) para a inoculação dos 
micro-organismos necessários para o desenvolvimento da técnica e propagação dos mesmos, 
realizando repiques a cada 15 dias para manutenção da viabilidade. O meio de cultura e os 
equipamentos utilizados na técnica são esterilizados antes de sua realização, as técnicas 
empregadas envolvem manipulação asséptica do micro-organismo, realizada sempre em local 
desinfetado e utilizando o bico de Bunsen aceso como barreira física. 
Preparou-se, semanalmente, 5 tubos de ensaio contendo meio de cultura Caldo Triptona 
Dextrose, com indicador de pH Púrpura de Bromocresol, glicose 10% e o inóculo de Bacillus 
stearothermophylus ATCC 7953, no Laboratório de Controle Microbiológico de Água, Alimentos 
e Medicamentos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
Dos tubos preparados, dois deles vão para o abrigo de idosos e dois para o Biotério Central, 
onde os materiais são autoclavados juntamente com os indicadores biológicos. O quinto tubo 
tem como destino a incubação direta em banho-maria que verificará a viabilidade dos micro-
organismos, esse é o tubo denominado “Controle positivo” onde deve haver o crescimento do 
micro-organismo. 
Após o processo de autoclavação, os tubos teste são incubados também em banho-maria para 
verificar se haveria o crescimento de micro-organismos. Nestes tubos não deve haver 
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crescimento microbiológico, os resultados positivos indicariam a inviabilidade do processo de 
esterilização. 
A leitura foi realizada avaliando-se visualmente a variação de coloração do meio, onde o tubo-
controle deve apresentar coloração amarela, típica do crescimento de Bacillus 
stearothermophylus ATCC 7953, devido à metabolização da glicose e produção de ácido que 
muda a coloração do indicador. Por outro lado, os tubos-testes devem continuar na cor púrpura, 
o que indica que não apresentou crescimento, ou seja, comprovando a eficiência do processo 
de esterilização. 

 
Resultados 

 
Os monitoramentos foram realizados semanalmente, de 14 de maio de 2018 até 22 de maio 
de 2019, totalizando cinquenta semanas monitoradas. Os resultados indicaram que os 
procedimentos realizados nas autoclaves dos locais objetos do estudo estiveram em 
funcionamento adequado, na maioria das vezes (em 50 semanas no Biotério e 46 no Abrigo), 
verificando qualificação e aprovação para uso.  
O resultado do tubo teste de coloração arroxeada indica a “não-presença” dos micro-
organismos, dessa forma, todo o material estando próprio para utilização. Caso o tubo 
apresentasse coloração amarelada, indicaria crescimento microbiano e inviabilidade da 
esterilização. O tubo controle, ao contrario do teste, deve apresentar coloração amarelada que 
indica a viabilidade das cepas microbianas. 
Em alguns casos, em oito semanas, os monitoramentos foram invalidados por conta do não-
crescimento do micro-organismo, indicado pela manutenção da coloração arroxeada no tubo 
controle mesmo após a incubação, o que se deve por, provavelmente, pela inviabilidade da 
cepa que foi utilizada naquele teste, caracterizada tanto pelo prejuízo no crescimento dos 
micro-organismos utilizados para o teste, quanto por eventuais erros dos manipuladores. 
A eficácia da esterilização foi verificada por indicador biológico, utilizando-se Bacillus 
stearothermophylus ATCC 7953, devido à sua resistência ao calor úmido da autoclave. Este 
método de verificação por indicador biológico mostra-se eficaz, visto que seus resultados 
estiveram, na maioria das vezes, dentro dos resultados esperados. 

 
Considerações Finais 

 
Concluiu-se que os métodos de verificação do controle dos procedimentos de esterilização por 
calor úmido mostraram-se favoráveis, visto que indicaram a ausência de crescimento 
bacteriano na maioria dos testes que foram realizados. 
Essa metodologia permite que avaliemos a qualidade do material submetido ao calor úmido. 
Além disso, permite prevenção de infecções, que podem ser transmitidas aos idosos através 
de materiais contaminados, destinados à realização de curativos, além de tornar possível 
atestar a qualidade dos produtos utilizados no biotério. 
O processo de controle da esterilização obteve resultados satisfatórios, uma vez que 
garantiram a qualidade dos materiais submetidos, bem como a segurança de sua utilização. 
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Forma(s) de contato com a ação 

 
Profa. Helena Teru Takahashi Mizuta. E-mail: helenatakahashi@yahoo.com.br; Telefone (45) 
3220-3259 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
45099/2015. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE: AÇÕES 
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Participantes: Adair Santa Catarina1, André Luiz Brun1, Anibal Mantovani Diniz1,Carlos José M. 
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Gilberto Antunes Monteiro Jr.2, Guilherme de Oliveira Felipe2, Guilherme Steinbach 
Gonçalves2, Gabriela Guerra2, Henrique Tomé Damasio2, Igor André Engler2, Marcos A. 
Campagnaro Mucelini2, Mayara Fernanda Grando2, Pablo Alessandro Santos Hugen2 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Jovens e adultos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: inclusão digital; comunidade; software livre 

 
Resumo 
 
Este trabalho apresenta as ações desenvolvidas no ano de 2018 e início de 2019, relacionadas 
ao ensino de informática instrumental, no contexto do projeto de extensão “Noções Básicas de 
Informática utilizando software livre”. Este projeto objetiva atender jovens e adultos da cidade 
de Cascavel, instrumentando-os no uso de ferramentas de software livre. 
 

 

Apresentação 
 
Em 2012 foi criado o projeto Noções básicas de informática utilizando software livre visando 
atender, inicialmente, adultos da Comunidade da Paróquia Rainha dos Apóstolos – bairro 
Jardim União – Cascavel, PR. No entanto, a partir de 2015, a Unidade de Saúde Básica (UBS) 
do Bairro Faculdade fora envolvida no processo de seleção de alunos para o curso, dado a 
experiência e contato direto com pessoas carentes que necessitavam agregar formação 
técnica para potencializar o acesso ao mercado de trabalho. Para o ano de 2018 e início de 
2019, o processo de seleção utilizou o canal de comunicação Facebook e imprensa local, com 
isso, os alunos selecionados eram oriundos de diversos bairros da cidade. 
 

O público alvo são pessoas com pouca ou nenhuma formação no contexto digital, ou seja, não 
possuem conhecimentos mínimos para o uso de ferramentas relacionadas às tecnologias da 
informação e comunicação digital. 
 
Para este projeto revezam, nas diversas ações do mesmo, dois bolsistas e três professores, 
oferecendo 30 vagas semestrais (Figura 1), auxiliados por mais oito alunos integrantes do 
projeto. Desde o início das atividades do projeto foram atendidas aproximadamente 280 

 
599  Doutor, Ciência da Computação, CCET, UNIOESTE/Campus Cascavel. E-mail: ivonei.silva@unioeste.br.  
600  Acadêmico, CCET, UNIOESTE/Campus Cascavel. 
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pessoas, das quais aproximadamente 100 foram certificadas por concluírem integralmente as 
atividades. 
 

 
Figura 1. Integrantes da equipe que desenvolve o projeto. 

 

 

Procedimentos Adotados 
 
O projeto é realizado visando à formação tecnológica dos participantes. Para atingir este 
objetivo é ofertado o treinamento básico em cinco módulos:  
 

• Módulo 1 - Introdução à informática – Duração: 3 encontros; 

• Módulo 2 - Editoração de texto (LibreOffice.org Writer) – Duração: 4 encontros; 

• Módulo 3 - Planilha de Cálculo (LibreOffice.org Calc) – Duração: 4 encontros; 

• Módulo 4 - Gerador de Apresentações (LibreOffice.org Impress) – Duração: 2 encontros; 

• Módulo 5 - Internet (Mozilla Firefox, HTML) – Duração: 4 encontros. 
 

Dado que os participantes possuem pouco ou nenhum conhecimento em ferramentas de 
software, os módulos acima são ministrados e adaptados ao processo de aprendizado dos 
alunos. Assim, por exemplo, ênfases em ferramentas, tais como, LibreOffice.org Writer são 
definidas conforme o perfil e o aprendizado dos alunos. 
 

Todos os módulos utilizam apostilas desenvolvidas pelos integrantes do projeto tomando como 
base as seguintes referências: Brookshear (2000), Campos (2003), Furusho (2006), Furusho 
(2007), Ikuno (2006), Oliveira (2005), Oliveira (2005a) e Schechter (2006). Estas apostilas 
estão disponíveis em www.inf.unioeste.br/guardamirim, aba “Materiais”. 
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Os módulos são ministrados aos sábados através de aulas expositivas utilizando recursos 
audiovisuais (notebook e projetor multimídia). Os encontros têm duração de 4 horas∕aula.  
 

Estas atividades são desenvolvidas nas dependências do Colegiado de Ciência da 
Computação ou nos Laboratórios Gerais de Informática do Campus de Cascavel (Figura 2), 
conforme disponibilidade em agenda. As atividades consistem no uso de aplicativos livres para 
edição de textos, aplicativos para geração de páginas bem como o uso de equipamentos para 
captura de imagens, como câmeras digitais e celulares. Como um dos objetivos do projeto é 
dar subsídios para facilitar o acesso dos participantes ao mercado de trabalho, são 
incentivadas atividades colaborativas, uma vez que a habilidade de trabalho em grupo é 
altamente desejada naqueles ambientes. 
 

 
Figura 2. Uma das turmas atendidas pelo projeto. 

  
 

Resultados 
 
Os participantes dos projetos conhecem e utilizam recursos de informática, aprendendo a criar 
textos e apresentações próprias a partir dos conhecimentos adquiridos nos cursos. Com isso, 
os participantes desenvolvem habilidades que potencializem sua inserção/inclusão no mundo 
digital e, consequentemente, no mercado laboral. Todos os participantes que concluem as 
atividades recebem certificação. 
 

Adicionalmente, outros resultados alcançados pelo projeto são: atualização/revisão de 
apostilas para apoio às aulas; divulgação na mídia das atividades desenvolvidas; apresentação 
de trabalhos (oficinas) no SEU – Seminário de Extensão Universitária da Unioeste.  
 
Considerações Finais 
 
Neste trabalho apresentamos sucintamente as ações desenvolvidas no ano de 2018 e 2019, 
principalmente àquelas relacionadas ao ensino de informática básica, no contexto do projeto 
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de extensão “Noções Básicas de Informática utilizando Software Livre”, projeto originado na 
necessidade de comunidades locais da Cidade de Cascavel, inicialmente em bairros periféricos 
da Universidade. O principal objetivo deste projeto é instrumentalizar essa comunidade em 
ferramentas de software livre, para viabilizar a inclusão digital das pessoas atendidas e 
contribuir para a inclusão laboral dos mesmos. 
 

 

Forma(s) de contato com a ação 
 
UNIOESTE / CCET / Colegiado de Ciência da Computação 
Rua Universitária, 2069 – Bloco F – 85819-110 Cascavel, PR 
e-mail: ivonei.silva@unioeste.br 
url: www.inf.unioeste.br/guardamirim 
fone: (45) 3220-7245 
 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 38011/2012. 
 

Referências 
 
BROOKSHEAR, J.G. Ciência da Computação - Uma Visão Abrangente, 5ª Edição. São Paulo: 
Bookman, 2000. 
 

CAMPOS, A.C. Introdução ao Linux. 2003. Disponível em: http://br-
linux.org/tutoriais/apostila_linux.sxw.pdf. 
 

FURUSHO, V.Y. Firefox 3.0.3 Linux. 2007. Disponível em: 
http://www.softwarelivreparana.org.br/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=66&lid=1. 
 

——. Firefox 3.0 – Guia Rápido. 2006. Disponível em: 
http://www.softwarelivreparana.org.br/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=82&lid=139. 
 

IKUNO, J. BrOffice.org 2.0.3 – Editor de Textos Writer. Disponível em: www. 
broffice.linuxdicas.com.br. 
 

OLGUIN, C.J.M.; Busatta, O.J.; Redel, C.R.; Carapeços, A.C.; Rosário J.A. Inclusão digital e 
laboral de adolescentes através de treinamento em software livre. Anais do I Seminário 
Internacional de Ciência, Tecnologia e Ambiente, 28 a 30 de abril de 2009. UNIOESTE, 
Cascavel – Paraná – Brasil. 
 

OLIVEIRA, A. Conhecendo o BrOffice.org Calc - Versão 2.0. 2005. Disponível em: www. 
broffice.linuxdicas.com.br.  
 

——. Conhecendo o BrOffice.org Impress - Versão 2.0 - Básico. 2005a. Disponível em: www. 
broffice.linuxdicas.com.br. 
 

http://www.inf.unioeste.br/guardamirim
http://www.softwarelivreparana.org.br/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=82&lid=139


 

 

Pá
gi

n
a7

59
 

SCHECHTER, R. BrOffice.org Calc e Writer – Trabalhe com Planilhas e Textos em Software 
Livre. São Paulo: Elsevier Editora, 2006. 
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Linha de Extensão: (Artes cênicas) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Teatro Pós-dramático; Formação de público; Educação. 

 
 
Resumo 
 
O projeto teve o objetivo de estruturar uma ação cultural na UNIOESTE e que se justificou para 
a criação de redes de vitalização da cultura na região Oeste do Paraná e entre os Campi da 
universidade. Teve duração de três meses e foram realizadas atividades de formação teatral 
com os participantes, com a aplicação de sessões de orientação sobre o jogo teatral da 
encenadora norte Americana Viola Spolin, junto ao texto O Rinoceronte, de Eugène Ionesco. 
 
 
Apresentação 
 

A UNIOESTE foi fundada no ano de 1987 no Oeste paranaense. Desde a sua fundação, 
a mais de trinta anos, a universidade pouco projetou no seu território de atuação multicampi 
(Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão) projetos de 
extensão que desenvolvessem, junto a comunidade acadêmica e comunidade externa, 
grandes ações relacionadas ao fortalecimento cultural desta região. Mesmo com pouca difusão 
de produção de cultura, algumas atividades relacionadas a extensão se fizeram presentes. As 
mais expressivas, nesses pouco mais de trinta anos de atuação da universidade, foram 
voltadas ao setor do teatro. 

Um dos projetos mais significativos e que teve início no ano de 1998, foi o TUCCA – 
Teatro Unioeste Campus Cascavel – com ações que se fizeram mais presentes nos campi da 
universidade em Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. O impacto do projeto sempre foi o de fazer 
com que os outros campi também oportunizassem a produção de teatro envolvendo 
acadêmicos e a comunidade estabelecida no seu em torno. Durante dez anos (1998-2008) 
vários trabalhos de grupos, que resultaram em montagem de peças, foram apresentados nas 
cinco cidades que a universidade está sediada. 

Com vertente de produção brechtiana, o TUCCA se apoiou no teatro épico para 
caracterizar seu processo de criação, estabelecendo a relação do teatro com o ensino e a 
aprendizagem (formação) através dos atores participantes e da recepção dos espetáculos pela 
plateia. Com um intervalo de quase dez anos de interrupção das ações do grupo, o TUCCA 
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retornou suas atividades no final do ano de 2017. Mais uma vez entre tantas demandas 
culturais faltantes, o principal intuito foi o de iniciar um movimento para a implantação dos 
cursos de artes na universidade.  

Na nova fase de desenvolvimento, a estética do grupo foi "repaginada" passando da 
discussão política própria ao teatro épico, à questões da vida próprias da arte contemporânea. 
Através do processo de criação do espetáculo Arvorerê, os alunos envolvidos permearam a 
linha de fronteira que separa as artes visuais, do teatro, do cinema e da performance. Isto 
ocorreu devido a criação artística do que se constituiu as experiências estéticas-políticas 
passadas do grupo. 

Outra manifestação própria ao teatro e que também marca o recente processo da 
universidade em acionar projetos artísticos, diz respeito ao projeto Teatro em Ação, 
desenvolvido por professores e alunos do curso de filosofia da UNIOESTE/Campus Toledo. O 
projeto consistiu em levar para a sala de aula do ensino médio e fundamental, a leitura e 
discussão de obras teatrais clássicas e com cunho filosófico (SILVA; et al., 2018). 

O objetivo era de que através do projeto, fosse despertado o referencial estético desses 
alunos através da filosofia. Os acadêmicos participantes também produziram a montagem de 
quatro grandes obras teatrais. No ano de 2017, o projeto teve aprovação no edital Programa 
Universidade Sem Fronteiras. No ano de 2018, em decorrência da falta de recursos humanos 
para a continuidade do trabalho, ambos projetos citados acima foram desativados da 
universidade.  

Com intuito de dar sequência com as ações teatrais na UNIOESTE, desenvolvemos no 
Campus de Toledo o projeto de extensão Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais 
Contemporâneas. O propósito foi direcionar ações culturais relacionadas ao teatro, não 
esquecendo o processo cultural já desenvolvido neste setor nos últimos vinte anos pela 
universidade, alunos e comunidade externa a UNIOESTE. 

A ação do NÚCLEO ocorreu através do processo de formação teatral com os 
participantes do projeto, situando-os na estética do Teatro do Absurdo do dramaturgo e diretor 
Ionesco, tendo como base a peça O Rinoceronte. A ideia de estabelecer um processo de 
ensino e aprendizagem entre os atores envolvidos (discentes e comunidade externa) buscou 
desenvolver, pelo teatro-educação dentro da estética teatral pós-dramática (LEHMANN, 2007), 
o aguçamento das percepções estéticas dos participantes. Para mais, se buscou promover a 
reflexão sobre o processo educacional através da linguagem teatral (COHEN, 1989), o objetivo 
do processo de formação dos participantes foi uma vez mais reivindicar os cursos de artes na 
universidade e estabelecer o início da construção de redes de criação artística entre os campi 
da UNIOESTE. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

A dinâmica do projeto consistiu na formação de um grupo de alunos/atores composto 
por graduandos, mestrandos e doutorandos da unioeste, bem como membros da comunidade 
externa. O grupo passou por processo de ensino-aprendizagem sobre o jogo teatral focando 
em dramaturgias com temas políticos e socias referentes a América Latina. As atividades do 
projeto eram realizadas as quartas-feiras e se estendeu de quinze de agosto a vinte e oito de 
novembro de 2018, com o seguinte roteiro metodológico: 

• Dias 15, 22 e 29 de agosto de 2018: Sessões de orientação sobre o jogo teatral; 
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• Dia 05 de setembro de 2018: Laboratório de utilização em cena do ponto de 
concentração; 

• Dia 12 de setembro de 2018: Laboratório de utilização em cena da fiscalização; 

• Dia 19 de setembro de 2018: Laboratório de utilização em cena da ação física; 

• Dia 26 de setembro de 2018: Laboratório de leitura dramática com o texto O 
Rinoceronte, de Ionesco; 

• Dia 03 de outubro de 2018: Laboratório de utilização da análise ativa em texto 
dramatúrgico; 

• Dias 10, 17, 24 e 31 de outubro de 2018: Laboratório de jogos teatrais para memorização 
de texto dramatúrgico; 

• Dias 07, 14, 21 e 28 de novembro de 2018: Laboratório introdutório de improvisação, 

realizado através do jogo teatral, a partir de textos como matérias de jornal, entrevistas, 
crônicas entre outros. 

 
 
Considerações Finais 
 

Nossa região sofre com um enorme déficit pela não existência de cursos específicos 
para o setor cultural no ensino superior. Das sete universidades estaduais paranaenses – a 
saber: Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Universidade Estadual de Ponta Grosa (UEPG), Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR), Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Universidade Estadual 
do Norte do Paraná (UENP) e a UNIOESTE – a UENP e a UNIOESTE são as únicas que não 
possuem cursos de artes neste nível. Vale ressaltar que a UNIOESTE está no ranking das 
maiores universidades do país e está situada numa região, de forte apelo para o 
desenvolvimento cultural, a fronteira trinacional entre Brasil, Argentina e Paraguai. Com este 
propósito, o projeto pretendeu ressaltar através de suas atividades formativas, situações 
sociais e políticas próprias ao continente Latino Americano com o intuito de surtir reflexões 
socioculturais em nossa região.  
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Área Temática: Direitos individuais e coletivos 
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 Palavras-chave: violência; mulheres; direitos. 

 
Resumo 
 

O presente projeto de extensão, integrante do Programa Universidade Sem Fronteiras 
da SETI, possui como finalidade ofertar assistência jurídica e pedagógica gratuita às mulheres 
em situação de violência, que possuem baixa renda e necessitam de proteção, para que seja 
assegurada a tutela de seus direitos e a desvinculação do seu agressor. O Programa abrange 
os municípios da Comarca de Marechal Cândido Rondon, que compreende as cidades de Pato 
Bragado, Mercedes, Nova Santa Rosa, Entre Rios D’Oeste e Quatro Pontes, atuando desde 
abril de 2018. 
 
Apresentação 
 

Os dados nacionais acerca do fenômeno social da violência contra as mulheres indicam 
que apenas no ano de 2014 foram registrados quase 60 mil assassinatos, o que colocou o 
Brasil no posto de 9º país com a maior taxa de homicídios do mundo (Mapa da Violência 2016). 
Esses números têm mobilizado uma série de movimentos sociais que, nos últimos anos, tem 
se organizado por meio de diversos mecanismos de ativismo e militância política, como forma 
de resistência às desigualdades estabelecidas, passando a denunciar e combater violência de 
gênero encarada como uma forma de violência estrutural, operada como uma prática sistêmica 
de opressão e dominação do patriarcado sobre as mulheres.  
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Dessa maneira, a partir da compreensão da violência de gênero enquanto um problema 
com origens históricas nas construções dos papéis masculinos e femininos na sociedade, em 
que “existe uma desigualdade na estrutura social e na escala dos poderes e mesmo frente ao 
direito penal entre homens e mulheres, demonstrando uma fragilidade merecedora de atenção 
diferenciada” (LIMA, 2013, p. 128). Sendo que tal violência deve ser compreendida em suas 
dimensões multifacetadas – a saber, a violência física, sexual, psicológica, moral, institucional 
e simbólica – fazem-se necessárias articulações das diferentes instâncias de poder para a 
criação de políticas públicas de intervenção e combate à violência contra as mulheres, além de 
traçar estratégias com vistas à conscientização e ao empoderamento das mulheres em 
situação de vulnerabilidade. “Trata-se de um problema complexo, e seu enfrentamento 
necessita da composição de serviços de naturezas diversas, demandando grande esforço de 
trabalho em rede” (JESUS, 2015, p. 8). Em vista disso, no ano de 2006 foi promulgada a Lei nº 
11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, como uma forma de criar 
mecanismos legais para o enfrentamento e prevenção da violência doméstica e familiar contra 
as mulheres.  

  Entretanto, apesar do significativo avanço das leis, a violência contra as mulheres ainda 
exige ações e políticas públicas com o objetivo de desnaturalizar e dar visibilidade a este 
fenômeno social, constantemente ocultado pelo sigilo que recaí sobre o lar, sobre o âmbito 
privado e familiar, tornando estes espaços locus privilegiado do exercício da violência contra 
as mulheres como forma de controle social e de reafirmação do suposto poder masculino. A 
partir dessas compreensões teóricas que foram constituídas as ações do Núcleo Maria da 
Penha de Marechal Cândido Rondon (NUMAPE/MCR), buscando garantir um atendimento 
jurídico qualificado as mulheres em situação de violência e o acompanhamento dessas 
assistidas, bem como promover ações educativas na comunidade relacionadas a Lei Maria da 
Penha. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
 A partir do objetivo de prestar atendimento jurídico e assistência pedagógica às 
mulheres em situação de violência o NUMAPE/MCR buscou se organizar e construir suas 
estratégias e protocolos de atividades por meio de capacitações de equipe, que 
compreenderam a contínua realização de leituras, discussões e reflexões de textos, em 
reuniões de trabalho e de estudos a fim de expandir o diálogo entre as diferentes áreas da 
equipe e o aperfeiçoamento teórico, garantindo a maior interação entre os/as membros/as, as 
trocas de experiências, as avaliações dos trabalhos realizados e o planejamento atividades a 
serem realizadas. 

As atividades desenvolvidas pelo NUMAPE/MCR têm sua atuação focada, 
principalmente, em duas frentes: o atendimento jurídico e as ações educativas. A primeira 
desenvolvida, em especial, pela equipe jurídica, consiste na realização dos atendimentos, 
consultorias e orientações jurídicas realizadas às assistidas da Comarca de Marechal Cândido 
Rondon. A especialidade do Núcleo ao atender os casos de violência contra as mulheres o 
coloca enquanto um espaço de suma importância no enfrentamento deste fenômeno social, 
tendo em vista a inexistência de serviços especializados de atendimento às mulheres em 
situação de violência na região. Sendo assim, desde o início dos trabalhos foram realizados 
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aproximadamente 100 atendimentos, conduzidos pela advogada Dra. Fabíola Scheffel do 
Amaral e pelo advogado Dr. Jhonatan Pereira. 

Cabe mencionar que, inicialmente, o trabalho articulado pela equipe jurídica consistiu na 
criação e organização dos protocolos de acolhimento inicial, atendimento e encaminhamento 
das assistidas aos serviços de saúde e assistência social, quando necessário. Sendo assim, 
os atendimentos foram organizados em dois momentos, sendo um primeiro denominado 
acolhimento inicial, que privilegia a escuta qualificada do caso, em que as mulheres costumam 
contar sua experiência pessoal com a violência doméstica, além de serem reunidas todas as 
informações documentais da assistida. Para esse primeiro momento foram criadas estratégias 
visando evitar alguns problemas identificados nos serviços públicos tais como a violência 
institucional, destacando-se a revitimização. Salientamos que, o uso da escuta qualificada 
como uma ferramenta para o acolhimento contribuiu para constituição de um atendimento 
humanizado realizado pelo NUMAPE, de maneira a priorizar a escuta do caso e a busca pelos 
melhores meios para atender a necessidades apresentadas. 
  Ainda no acolhimento inicial, são fornecidas algumas orientações iniciais que visam 
explicar as possibilidades de ações que as assistidas possuem, os desdobramentos de seus 
casos, o que irá ocorrer nos processos judiciais, os direitos das mulheres assegurados na Lei 
Maria da Penha, bem como sanar as dúvidas apresentadas por elas, sendo ao final agendado 
um segundo atendimento. Ademais, cabe destacar que neste primeiro momento também são 
requisitadas de imediato as medidas protetivas de urgência e conduzidas outras ações 
necessárias em casos de maiores urgências. Portanto, esse acolhimento inicial realizado pelo 
NUMAPE tem como intuito fornecer às mulheres uma maior autonomia, para que a partir de 
todas as informações jurídicas fornecidas, elas possam tomar alguma decisão.  

Na segunda etapa do atendimento, novamente se discute toda a relação jurídica 
pertinente ao caso, explicando todo o procedimento judicial, sendo solicitados os documentos 
faltantes e iniciadas as ações. Ademais, a opção pela realização de dois atendimentos e o 
intervalo entre estes foi construído a partir da observação das necessidades apresentadas 
pelas assistidas, ou seja, esse período entre um atendimento e outro visa garantir a autonomia 
de decisões para continuidade de outras ações como divórcio, guarda dos filhos, entre outras. 
Assim, a denúncia da violência e as medidas protetivas são realizadas de imediato, sendo 
acompanhados em atendimentos posteriores outros desdobramentos do processo judicial. 
Neste momento, uso dos materiais pedagógicos desenvolvidos pelos NUMAPE se mostrou 
importante para repasse das informações discutidas e, especialmente, no processo de tomada 
de decisão das mulheres que chegavam para seu segundo atendimento. 

As ações educativas, outra frentes de atividades desenvolvida pelo NUMAPE, vem 
promovendo intervenções afirmativas na comunidade como o intuito de, através das práticas 
socioeducativas e lúdicas - em oficinas, minicursos, palestras, na produção de materiais 
didáticos -, informar sobre os direitos das mulheres em caso de violência doméstica, quais os 
tipos de violências e como romper o ciclo de violência com a denúncia. No tocante, as ações 
educativas, de acordo com a perspectiva da Lei Maria Penha e sua ênfase no combate e 
enfrentamento da violência contra as mulheres por meio de ações de prevenção no âmbito 
educativo, foram organizadas algumas atividade e ações nas escolas, bairros, centros 
comunitários, no diálogo e articulação com a Rede de Enfrentamento e Combate à Violência 
contra a Mulher da Comarca de Marechal Cândido Rondon. 
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Além disso, as equipes pedagógica e jurídica buscam trabalhar de forma articulada com 
os equipamentos que compõem a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. Para 
tanto, foram organizadas uma série de reuniões e visitas técnicas a equipamentos como CRAS, 
CREAS, CAPS, entre outros. Dessa feita, as atividades desenvolvidas no Núcleo se integram 
de maneira a garantir a visibilidade do NUMAPE, sua articulação com os órgãos, entidades e 
equipamentos locais, bem como a promoção de ações de combate e enfrentamento a violência 
contra as mulheres. 

 
 
Resultados 

Os atendimentos jurídicos têm ocorrido, principalmente, de duas maneiras, a partir de 
demandas espontâneas ou por meio de encaminhamentos. Em relação a demanda 
espontânea podemos ressaltar a importância do trabalho de divulgação, das atividades 
pedagógicas como as oficinas e da distribuição dos materiais pedagógicos desenvolvidos pelo 
NUMAPE. Para o fortalecimento e eficácia dos encaminhamentos, por sua vez, cabe 
mencionar a criação de estratégias de ação e comunicação para realização das parcerias com 
as entidades e órgãos públicos, tais como CRAS, CREAS, Delegacia Civil, Polícia Militar, 
Promotoria de Justiça e outros. Assim a estratégia utilizada consistiu no agendamento de 
visitas técnicas e encontros com tais entidades e órgãos para apresentação das atividades do 
Programa, discutindo as necessidades apresentadas e estabelecendo parceria e meios para 
facilitar a comunicação e encaminhamentos das assistidas. 

Os atendimentos jurídicos têm sido promissores, de forma que grande parte dos 
atendimentos resulta em alguma medida judicial. A priori, durante cada atendimento os/as 
advogados/as buscam estabelecer uma relação com a assistida e a partir do relato por ela 
contado, são pensados os próximos passos, sejam eles jurídicos ou administrativos. Durante 
os atendimentos, têm-se notado que a principal forma de violência existente na Comarca é a 
violência psicológica, acompanhada da violência física. Desta, resultam grande parte das 
medidas protetivas, entretanto, as ações penais referentes a tais violências por vezes não são 
propostas, em especial pelo desejo das assistidas de fugir da ação penal, mas resolver as 
demais demandas civis e familiares, tais como o divórcio. Além disso, nos casos em que as 
assistidas já possuem medidas protetivas concedidas, outros encaminhamentos são dados, 
tais como o divórcio, guarda, alimentos, bem como até mesmo a assistência jurídica da 
assistida em havendo uma ação penal. 

Algumas das ações educativas promovidas pelo NUMAPE consistiram na realização de 
oficinas e palestras em centros comunitários, a participação em eventos promovidos pelos 
CRAS e CREAS das cidades da Comarca, o desenvolvimento dos 16 dias de ativismo, que 
consistiriam em uma programação especial de atividades iniciada com o “Dia Laranja” atividade 
realizada na Praça de Marechal Cândido Rondon, que contou com a promoção de diferentes 
atividades voltadas as mulheres com o objetivo de dar visibilidade ao Núcleo, bem como 
repassar informações sobre os direitos das mulheres, promover o empoderamento feminino, 
por meio de oficinas de arte e rodas conversa. Esse trabalho pedagógico foi fundamental, tanto 
na prevenção da violência e propagação de informações sobre a violência contra as mulheres 
e a Lei Maria da Penha, quanto na consolidação do NUMAPE junto à comunidade, enquanto 
um espaço especializado no atendimento, consultoria e orientação das mulheres em situação 
de violência. 
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Considerações Finais 
 

A partir do objetivo de ofertar assistência jurídica e pedagógica gratuita às mulheres em 
situação de violência e vulnerabilidade social, o Núcleo Maria da Penha tem se configurado 
enquanto uma importante ferramenta para assegurar a efetivação da Lei no 11.340/06, visto 
que desempenha a função de fortalecer a Rede de Enfrentamento e Combate à Violência 
Contra as Mulheres, através de esclarecimentos jurídicos, de ações educativas de prevenção 
a violência, encaminhamento e ajuizamento de ações judiciais a fim de assegurá-las a tutela 
de seus direitos. 

Através do Núcleo Maria da Penha concluímos que é possível a inserção social da 
Universidade, por meio da extensão universitária, sendo fundamental a sua atuação para 
atender as múltiplas demandas do desenvolvimento social, econômico, político e cultural da 
comunidade em que está inserida. Neste contexto, tendo em consideração os poucos serviços 
públicos especializados nos atendimentos de casos de violência contra as mulheres presentes 
na Comarca de Marechal Cândido Rondon, as atividades do NUMAPE se tornam fundamentais 
na garantia dos direito dessas mulheres, bem como na concretização da tríade que fundamenta 
as ações das universidades públicas.  
 
Formas de contato com a ação 
 
NUMAPE – UNIOESTE – Marechal Cândido Rondon 
numape.mcr@gmail.com 
(45) 3284-7938 
Rua Pernambuco, 1777 – Centro – Marechal Cândido Rondon - PR  
Bloco IV – Térreo 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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NÚCLEO MARIA DA PENHA – NUMAPE: APOIO ÀS MULHERES, UNIOESTE CAMPUS 

DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
Sônia Maria dos Santos Marques609 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Adriana do Val Alves Taveira610 (Orientadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Camila Cristina Senger611, Jessica Brum Barancelli612 Michaelli Maria Pires613 

Thainá Luiza Zuza Mendes614 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Humano  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: 1. Direitos das mulheres; 2. Lei Maria da Penha; 3. Apoio às mulheres 

 
Resumo 
 
O texto tem como objetivo apresentar as ações de extensão empreendidas pelo “Núcleo Maria 
da Penha – NUMAPE/UNIOESTE-FB:” e suas atividades através de relatos das experiências 
no atendimento e acompanhamento na área do direito, educação e psicologia. O NUMAPE 
existe na cidade de Francisco Beltrão desde o ano de 2013, num primeiro momento 
desenvolveu atividades somente nesse município. A partir de 2017 as atividades passaram a 
ser desenvolvidas regionalmente, no sudoeste do Paraná, participando de atividades em mais 
de 25 municípios da região sudoeste do Paraná. 
 
 
Apresentação 
 
O Núcleo Maria da Penha – NUMAPE: apoio às mulheres, situa-se na Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, é um projeto de extensão 
financiado pelo governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior – SETI, em seu programa Universidade Sem Fronteiras (USF). O NUMAPE – 
UNIOESTE/FB conta com profissionais recém-formados das áreas de direito, educação e 
psicologia, além de graduandas dos cursos de Direito e Pedagogia. O projeto atende mulheres 

 
609 Doutora em Educação pela UFRGS, docente no Curso de Pedagogia e no Mestrado em Educação, Centro de 

Ciências Humana, Campus Francisco Beltrão. E-mail: mrqs.sonia@gmail.com.  
610 Pós-Doutora em Direito pela Universidade de Coimbra - Portugal, Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, Campus Francisco Beltrão. E-mail: adriana_val_taveira@hotmail.com. 
611 Bacharela em Psicologia, curso de Psicologia, Centro de Ciências Humana, Faculdade de Pato Branco - 
FADEP campus Pato Branco. E-mail: camilacristina99@hotmail.com. 
612 Bacharela em Direito, curso de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus Francisco Beltrão. E-
mail: jessicabarancelli@gmail.com. 
613 Graduanda, curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humana, campus Francisco Beltrão. E-mail: 

michaelli_pires@outlook.com. 
614 Graduanda, curso de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus Francisco Beltrão. E-mail: 

thainalzm@gmail.com. 
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em situação de violência doméstica, presente ou passada, nos âmbitos preventivos e 
repressivos. 
A assistência jurídica e psicológica prestada às mulheres em situação de vulnerabilidade é 
gratuita e individualizada conforme previsto na legislação vigente.  
A Lei Maria da Penha, Lei n° 11.340, entrou em vigor no ano de 2006. Sua elaboração e 
aprovação no Legislativo deveu-se à denúncia feita por de Maria da Penha, uma fármaco-
bioquímica, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que apontou nesta corte a 
negligência do sistema judiciário brasileiro, que demorou 23 anos em decidir pela acusação de 
seu agressor, então marido, que lhe cometeu duas tentativas de homicídio, conflito que não foi 
solucionado pelos mecanismos para coibir a violência doméstica no país; motivo que a levou 
ao mencionado Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher - CLADEM e à 
Comissão da Organização dos Estados Americanos - OEA que condenaram o Brasil por 
negligência, omissão e tolerância a violência doméstica. Em resposta a tal intervenção, o 
governo brasileiro iniciou o projeto de lei que culminou na sua entrada em vigor em 07 de 
agosto de 2006. 
Considera-se a sua criação um passo necessário no contexto atual, mas que ainda precisa de 
uma ligação mais forte entre as instâncias que atendem a mulher em situação de risco, bem 
como a criação de políticas públicas de proteção:  

 
Art. 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de 
atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, 

no âmbito da Polícia Civil, à criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher - Deams, de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de equipes especializadas 

para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher (Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006). 

 
Este artigo demonstra que houve previsão na Lei 11.340/06 da criação de núcleo permanente 
e especializado no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Dessa forma, 
o Núcleo Maria da Penha – NUMAPE UNIOESTE/FB tais funções. A disseminação dos 
NUMAPEs nas Universidades Públicas com seus atendimentos demonstra, de certa forma, 
investimento do Poder Público no auxílio às vítimas, seja através da assistência jurídica, 
assistência educativa e preventiva que promovam os direitos das mulheres, a fim de saírem ou 
prevenirem-se contra relacionamentos abusivos. 
Em Francisco Beltrão, o NUMAPE UNIOESTE/FB existe desde o ano de 2013. Tornou-se 
Núcleo em 2017, mesmo ano em que passou a atuar regionalmente no Sudoeste do Paraná. 
Observa-se uma demanda cada vez mais crescente por assistência, além das já existentes. 
No ano de 2018 houve a adição do profissional de psicologia o que colaborou para 
acompanhamento sistemático da mulher em situação de violência doméstica                    
(pregressa ou atual).  
 
Procedimentos Adotados 
 
Como explicitam Leite e Noronha (2015, p. 5), “a violência contra a mulher é muito abrangente 
e não faz distinção da classe social, etnia, idade ou religião, trata-se de um grave problema 
que mata muitas mulheres e causa sequelas para toda a vida aos sujeitos envolvidos”. Logo, 
esta temática deve ser abordada em todos os âmbitos sociais possíveis, desta maneira o 
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NUMAPE UNIOESTE/FB se propõe a fazer diversas atividades englobando a população. 
Como pode-se visualizar a seguir. 
O NUMAPE – UNIOESTE/FB atua na área de prevenção com atividades informativas que 
abrangem variados públicos: alunos da educação básica, das universidades, mulheres 
assistidas por instrumentos governamentais como CRAS, CREAS e Assistência Social.  
Pensando nessa necessidade, durante o ano de 2017 foi elaborado o material educativo 
NUMAPE Pedagógico, para promover atividades pedagógicas visando dar dinamicidade no 
trato da questão com os estudantes do Ensino Fundamental séries iniciais e finais. Atualmente 
o grupo empresta  o kit pedagógico para escolas estaduais e municipais de Francisco Beltrão, 
realizando reuniões com as equipes pedagógicas para apresentação do material. Tais ações 
demonstram a importância de coligar discussões de gênero com atividades na educação 
básica. As ações interdisciplinares que podem ser potencializadas nas escolas, devendo ser 
trabalhadas de forma contínua ao longo do período letivo. Observa-se, através da aplicação 
das atividades realizadas tanto pela equipe do NUMAPE – UNIOESTE/FB quanto por 
professores da educação básica que os objetivos do material pedagógico foram alcançados: 
percebemos a interação dos discentes, manifestações com questionamentos das crianças, 
narrativas sobre violência doméstica e assimetria nas relações de gênero dentre outras. Dessa 
forma, afirmamos que os objetivos do NUMAPE Pedagógico foram atingidos e conseguimos 
ampliar nas escolas as informações, discussões e conscientização sobre temas como 
relacionamentos abusivos e violência de gênero. 
Outro aspecto que aspecto a destacar é o atendimento especializado. O processo acontece da 
seguinte forma: tem-se o acolhimento inicial; quando necessário, acompanhamento à 
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher-DEAM. A assistência jurídica atua também 
em casos em que a violência doméstica foi concretizada e que a mulher deseja representação 
judicial, divórcios ou partilhas de bens.  
Em relação a assistência psicológica, realizada de forma contínua para que proporcione à 
mulher, de fato, autonomia e segurança que permitam a saída da situação de violência, 
equilíbrio emocional para analisar racionalmente sua condição e possibilidade de engendrar 
novas relações afetivas das quais a violência não tenha presença cotidiana. Além da ação 
informativa realizada durante o atendimento psicológico, há a preocupação de que haja o 
trabalho de identificar o que é violência, a descaracterização da culpa e vitimização desta 
mulher em processo de reconstrução de si mesma e das formas como se relaciona com os 
familiares. A inclusão do acompanhamento psicológico auxilia para que a mulher dê um novo 
sentido para a sua vida, conquistando liberdade, autoconhecimento.  
 
 
 
Resultados 
 
O NUMAPE – UNIOESTE/FB, realizou atividades nos seguintes municípios: Ampére, 
Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso 
do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, 
Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, 
Honório Serpa, Itapejara d'Oeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova 
Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola d'Oeste, Pinhal 
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de São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa 
Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Verê.  
No ano de 2018, o NUMAPE Pedagógico foi lançado oficialmente ao público, em um evento 
que contou com a participação da equipe do projeto, da coordenadora do programa 
Universidade Sem Fronteiras, professra Drª Sandra Cristina Ferreira, e professor Dr. Eduardo 
Nunes Jacondino, em uma Mesa Redonda intitulada Educação e Violência contra a mulher: 
discussões e perspectivas. O evento contou com a participação de mais de 300 pessoas 
oriundas da rede de proteção. 
 

 
Fotografia 1 – Evento de Lançamento do NUMAPE Pedagógico 

 
No mesmo período o público atingido em todas as áreas abrangidas por esta ação de totalizou: 
6.133 (seis mil cento e trinta e três) pessoas, sendo 357 (trezentos e cinquenta e sete) 
atendimentos individualizados, entre psicológicos e jurídicos. Em 2019, tem-se os números 
demonstrados a seguir: 
 
Tabela 1 – Pessoas alcançadas com as atividades do NUMAPE – UNIOESTE/FB em 2019 

Áreas Nº de pessoas 

Jurídica 53 

Psicológica 81 

Educativa 1.086 

Todas as áreas 1.222 

  

Dados coletados através dos Relatórios Mensais enviados à SETI, de janeiro a abril. 
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Fotografia 2 – Ação informativa com os alunos do Colégio Estadual Eça de Queirós, na cidade de Manfrinópolis 

 
Atualmente o projeto enfrenta dificuldades financeiras para a atuação em outros municípios, 
visto que o Edital aditado, limitando o custeio ao pagamento das bolsas. Desta forma, as ações 
diminuíram sensivelmente e, por consequência o número de pessoas atendidas pelo projeto. 
Durante o período de execução da atividade (2013/2019) percebemos ampliação do número 
de denúncias, da mesma forma é possível afirmar que, por vezes, se mantém o silenciamento 
corroborado por uma sociedade conivente com a violência doméstica. Todavia, é podemos 
asseverar que o Núcleo Maria da Penha – UNIOESTE/FB contribuiu para ampliar a discussão 
sobre a temática na região, atuou no atendimento educativo, jurídico e psicológico às mulheres; 
produziu materiais didático-pedagógicos, organizou e participou de eventos locais e regionais, 
estabeleceu parcerias com órgãos públicos e privados, conquistando, desta maneira, o status 
de referência no atendimento à temática na região sudoeste do Paraná sendo que, desde a 
abertura do campo de atendimento, vários municípios e entidades passaram a buscar o auxílio 
técnico para auxiliá-los na conscientização dos munícipes e formação de profissionais de 
diferentes áreas (polícia militar, assistência social, programas públicos de atendimento às 
pessoas em precariedade econômica, formação de professores, dentre outros. Por fim, 
envolveu-se qualitativamente nas discussões que priorizavam os direitos das mulheres na 
região sudoeste do Paraná. 
Nota-se também que o NUMAPE – UNIOESTE/FB, atua na pesquisa, sendo realizado grupos 
de estudos relacionando histórico da violência e empoderamento da mulher. No momento 
atuamos também na área do ensino, situando o Núcleo como campo de estágio do curso de 



 

 

Pá
gi

n
a7

74
 

psicologia da Unipar, desse modo, vemos que as ações englobam ensino, pesquisa e 
extensão.  
 
Considerações Finais 
 
O Núcleo Maria da Penha – NUMAPE: apoio às mulheres atua tanto na prevenção e quanto 
nos momentos em que a violência doméstica já ocorreu, repercutindo de forma positiva na 
sociedade, esclarecendo aspectos da cidadania e direitos humanos.  Sendo assim, no período 
em que desenvolvemos as atividades, estabelecemos parcerias, e compartilhamos relações 
com diferentes setores da comunidade (interna, externa). O conjunto das ações desenvolvidas 
indicam a fragilidade das instituições, a precariedade da manutenção dos direitos humanos, 
mas também que a persistência nas ações que podem colaborar para a transformação de vidas 
e famílias. 

  
 
Formas de contato com a ação 
 
Email: numapefb@gmail.com 
Telefone: (46) 3520-4861 
Whatsapp: (46) 99127-6420 
Blog: numapefb.blogspot.com.br 
Página no Facebook: https://www.facebook.com/numapefranciscobeltrao/ 
Perfil no Instagram: numapefb 
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O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS E PERFIS DOS PARTICIPANTES 

 
Benedito José Calixto615 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
Área Temática: (Linguística, letras e artes) 

Linha de Extensão: (Alfabetização, leitura e escrita) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Ensino; Português; Participantes. 
 
Resumo 
 
A imigração no Brasil tem crescido muito. Têm se percebido a entrada de pessoas provenientes 
de diversos países em situações de catástrofes, guerras e de seríssimos problemas políticos 
e socioeconômicos. Esses estrangeiros têm escolhidos o Brasil para solicitar residência nas 
modalidades de refugiados e/ou de residentes permanentes. Segundo MARTINS, F.A. (2011) 
sobrevêm com essas mudanças de residências muitas dificuldades de integração com os 
brasileiros devido às barreiras linguísticas principalmente. As dificuldades de interação com a 
população local e com as empresas, muitas vezes impedem de essas pessoas alcançarem os 
benefícios oferecidos em diversos setores, quer seja de convivência, de estudos e de trabalho. 
Assim, a pedido de muitos deles, propôs-se um curso de língua portuguesa para estrangeiros, 
com o objetivo de além de alfabetizá-los, oferecer um ensino que os habilitem a falar, a ler e a 
escrever, buscando inseri-los no nosso contexto social e cultural.  
 
Apresentação 
 
De acordo com Almeida Filho (2012), o ensino da língua portuguesa para estrangeiros e 
vivenciados de outras culturas existe como prática no Brasil desde o seu início colonial. Dessa 
forma, objetiva-se proporcionar a esses participantes a facilitação de adaptação no Brasil, da 
convivência, do trabalho e de acesso aos estudos. Assim, propôs-se um curso de língua 
portuguesa para estrangeiros advindos de diversos países, objetivando assim, um ensino que 
os habilitem a compreensão oral, a leitura e a escrita na língua portuguesa que passará a ser 
utilizada como uma segunda língua para eles, procurando inseri-los no nosso contexto social 
e cultural facilitando para que possam contribuir para a sociedade com sua participação atuante 
e construtiva. Objetiva-se também a construção de futuros cidadãos que contribuirão 
ativamente para o bem de nossa sociedade. Para ALMEIDA FILHO, JCP (2013), a 
aprendizagem de uma nova língua é uma experiência educativa que é feita para  o aluno 
considerando o contexto dos valores específicos de um grupo social e étnico, de acordo com 
as suas faixas etárias. Quando se fala de ensino e aprendizagem de línguas é essencial que 
se retome os pressupostos das abordagens e metodologias que estão subjacentes no 
desenvolvimento dessas atividades. Assim, cabe corroborar que a abordagem é aquela que 
tem a ver com um conjunto de crenças, pressupostos e princípios em que três elementos 

 
615 Professor Doutor em Letras: língua e cultura. Curso Secretariado Executivo. CCSA- Campus de Toledo 
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básicos se apresentam, tais como: a definição de linguagem, a de aprender e a de ensinar. 
Esses fatores são determinantes da operação global do ensino de línguas. Já em se tratando 
de metodologia de ensino e aprendizagem, nela consistem as maneiras de conduzir a 
aprendizagem, ou seja, é onde estão inseridas as maneiras de conduzir a aprendizagem, onde 
reside o conjunto de técnicas e recursos que viabilizam o planejamento e os materiais mais 
apropriados, dentro de uma abordagem. Assim, o método pode ser determinado por meio de 
uma abordagem específica adotada. Pode-se considerar que muitas vezes a metodologia 
utilizada pelo docente pode permear ou transitar por diferentes abordagens, pressupondo-se 
uma metodologia eclética que transita por abordagens também distintas, como se fazendo uso 
de recortes, ora trabalhando em uma metodologia ora em outra, permeando diversas 
abordagens de ensino, utilizando-se da língua materna e do conhecimento parcial das próprias 
línguas dos participantes para que a comunicação aconteça. Alguns participantes que já 
possuem um conhecimento maior da língua portuguesa são requisitados para o repasse de 
informações para os demais, numa forma de tradução da fala do docente para os participantes. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia adotada a esses imigrantes tem sido por meio das técnicas e recursos de 
efetivação da alfabetização, leitura, escrita, da gramática da língua e das interações orais 
utilizando-se das funções comunicativas da língua levando-os à comunicação e a se 
identificarem adequadamente como cidadão. Assim, conduzindo-os às interações linguísticas 
da escrita e da comunicação oral, a perguntas do dia-a-dia, da convivência pessoal com outras 
pessoas em diversos contextos de interação quer seja no lazer, no trabalho, nos estudos e 
diversos locais de reunião de pessoas. Objetivando, portanto a habilitação de ler e escrever 
por meio de pequenos textos, perguntas e respostas diversas; conjugação dos verbos; 
apreensão e ampliação de vocabulário; preenchimento de formulários e de currículos e leitura 
de textos diversos. E ao desenvolvimento da escrita por meio de diálogos e de pequenos textos 
e apreensão e discernimento da cultura e costumes do provo brasileiro. Isso, incentiva-os a 
falar sobre sua própria cultura, família, país, trabalho, estudo e modo de vida. O curso se 
estende de fevereiro a início de dezembro com duração de 60 horas com 90 minutos de aulas 
por semana aos sábados à tarde 
 
Resultados 
 
Entende-se por resultados as atividades desenvolvidas, quando a ação envolve coleta de 
dados ou estudo de caso, estes devem ser inseridos, analisados e discutidos. Para CALIXTO 
(1990), o contexto de desenvolvimento das técnicas e dos recursos da aprendizagem, 
influencia muito nas metodologias de ensino, pois se percebe por meios dos dados coletados 
e da presença heterogênea dos participantes presentes nos dados obtidos, podendo dificultar 
o processo. As porcentagens variam muito no item das faixas etárias. Os níveis de instrução e 
escolaridade também são compostos de diferentes níveis educacionais. Têm-se basicamente 
a maioria dos participantes de origens haitianas e somente 04 pessoas do continente africano, 
pais do Senegal. Os haitianos são na sua maioria cristãos e evangélicos. Os senegaleses são 
da religião muçulmana. 
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Com relação às profissões, a maioria não possui uma profissão definida e se sujeitam a exercer 
trabalhos de serviços gerais e auxiliares de produção as quais exigem poucas habilidades 
intelectuais e mais destrezas manuais. E aqueles que possuem um nível mais elevado de 
escolaridade não conseguem desempenhar a profissão desejada, justamente por causa das 
dificuldades linguísticas e de comunicação. Por meio dos dados coletados ( Tabela 1) pode-se 
perceber que a maioria desses estrangeiros são bilíngues e alguns trilíngues ou poliglotas, pois 
falam o francês, o crioulo haitiano, e alguns falam o inglês e o espanhol. Os Senegaleses 
também dominam no mínimo três idiomas que são: o francês, o árabe e o dialeto Uólofe. 
 
TABELA 1 

PERFIS DOS PARTICIPANTES 

FAIXA ETÀRIA 

12 e 20 anos = 
4  

 

21 e 30 anos = 
20  
 

31  e 40 anos = 
13  
 

41 a 50 anos = 
05  
 

60 anos =01 

NACIONALIDADES:  Haitiana 39 pessoas   Senegales 04 pessoas 

ESTADO CIVIL:   

Casados 20 Solteiros 22 Viúva 01 

ESCOLARIDADES: Ensino fundamental 
11  

 

Ensino superior completo: 
03  

Ensino Médio 22 Ensino Superior incompleto: 06 

PROFISSÕES   

Auxiliar de produção e 
serviços gerais: 14  
Serventes de pedreiro: 04 
Estudantes: 04 
Costureira: 02 
 

Eletricista: 02 
Pintor: 02 
Encanador: 02 
Mecânico: 03 
Pedreiro: 03 
 

Marceneiro: 01; Enfermeiro: 03 
Engenheiro civil: 01 
Professor: 02 

IDIOMAS FALADOS 
PELOS PARTICIPANTES 
 

HAITIANOS:  
-Francês (como língua 
oficial) 
-Crioulo haitiano 
(como língua nativa 
mais utilizada) 
-Alguns dominam o 
idioma inglês e 
espanhol. 
 

SENEGALESES (Africanos) 
-Francês (como língua oficial); 
-Árabe. 
-Uólofe (como dialeto mais utilizado) 
 
 
 
 
(Dados da fonte: ficha de inscrição dos 

participantes). 
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Dados da fonte: foto de um dia de aula normal. 

 
Considerações Finais 
 
Pode-se considerar que os resultados têm sido muito positivos. A aprendizagem tem se 
realizada a contento. A procura pelo curso tem sido intensa devida também à exigência das 
empresas no sentido de melhoria do desempenho profissional. Quanto às dificuldades tem sido 
com relação ao comparecimento constante de alunos novos com muitos desníveis de 
educação e de alfabetização entre os participantes. Eles consideram esse curso muito 
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importante para a convivência diária e ajuda no mercado de trabalho, inclusive por aqueles que 
estão buscando a sua naturalização. A maioria dos participantes é haitiana, mas temos 
africanos de Senegal. Para ensinar a língua portuguesa busca-se a integração e comunicação 
por meio das diversas línguas, português, crioulo haitiano, francês e inglês. Também, fica 
notório e muitas vezes nos comunicam as suas necessidades de itens essenciais em seus 
lares. Assim, busca-se o compartilhamento com a comunidade que nos ajudam a suprir partes 
dessas necessidades. Participam do curso, voluntárias colaboradoras: a Professora 
aposentada Evanir Batista Ricardo Nunes, a acadêmica da Unopar do curso de  Terezinha 
Costa de Oliveira Durães e também a acadêmica da PUC do curso de direito Talita Farias 
Oliveira.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Professor Benedito José Calixto, Doutor em Letras: língua e cultura. Curso de Secretariado 
Executivo - Unioeste, Campus de Toledo-Pr. Email: bencalixto@hotmail.com Telefone: 45-
99937-0204. Facebook: Benedito Calixto. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 141556 de 30/05/2019.  
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O FUTURO EM 1.000 DIAS: AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA 

DO CUIDADO À PRIMEIRA INFÂNCIA EM FRANCISCO BELTRÃO 

 
Caroline Machado Cortelini Conceição616 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Roseli de Fátima Rech Pilonetto617, Liliane Gruhn618,  
Juliane Cristina Klochinski619, Ana Paula Martini620, Letícia Rita Mariott621,  

Geovana Daniele Ekert622, Miguel Giacomet Mezzalira623 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Infância e adolescência 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Mil dias; primeira infância; cultura do cuidado 

 
Resumo 
 
O projeto é desenvolvido por meio de ações de divulgação, sensibilização, coleta e 
levantamento de dados, com o intuito de mostrar para a população a importância da cultura do 
cuidado e identificar as necessidades referentes à situação da primeira infância em Francisco 
Beltrão. Tendo como base a Lei do Marco Legal da Primeira Infância, está em fase de 
elaboração um boletim informativo, o qual poderá servir de apoio para o desenvolvimento de 
um plano municipal pela primeira infância. 
 
Apresentação 
 
A Extensão Universitária compõe o tripé do Ensino Superior, a qual tem como foco a 
aproximação com a comunidade externa. Professores, acadêmicos e agentes universitários 
utilizam-se da extensão como elemento de apresentação da produção científica realizada pela 
Universidade, bem como mobilizam ações para melhoria da qualidade de vida da população 
nas mais diversas áreas de conhecimento (saúde, educação, meio ambiente, tecnologia e 
produção, direitos humanos e justiça, cultura, comunicação e trabalho).  

 
616Doutora em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 

Francisco Beltrão. E-mail: cmcortelini@yahoo.com.br 
617Doutora em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, 

Francisco Beltrão. E-mail: roselipilonetto@hotmail.com 
618Mestre em Direito Processual e Cidadania e Professora do Curso de Direito, Centro de Ciência Sociais 
Aplicadas, Francisco Beltrão. E-mail: liligruhn@hotmail.com 
619 Mestranda em Educação e Pedagoga, bolsista recém-formada. E-mail: julianeklochinski@hotmail.com 
620Graduanda em Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, Francisco Beltrão. E-mail: 

anamartinia911@gmail.com  
621Graduanda em Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, Francisco Beltrão. E-mail: leti_mariott@outlook.com  
622Graduanda em Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Beltrão. E-mail: 

geovanaekert@hotmail.com  
623Graduando em Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Beltrão. E-mail: 

miguelmezzalira@gmail.com  
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Nesse sentido, o projeto aqui apresentado tem como base os estudos realizados, nacional e 
internacionalmente, sobre a primeira infância, os quais culminaram, no Brasil, com a aprovação 
da Lei 13.257 de 08 de março de 2016, denominada Marco Legal da Primeira Infância. 
Essa legislação propicia subsídios adicionais para estabelecer e promover, de forma específica 
e prioritária, os direitos das crianças pequenas e mulheres gestantes, além de estabelecer que 
os recursos financeiros destinados à primeira infância sejam utilizados para a efetivação do 
acesso aos direitos previstos em Lei, a partir de políticas públicas para essa faixa etária. Tais 
definições estão em sintonia com as atuais evidências científicas que demonstram que os 
primeiros anos de vida de uma criança são particularmente importantes, pois nesta etapa do 
desenvolvimento se estruturam as bases fundamentais do desenvolvimento humano, tanto 
físicas como psicológicas, sociais e emocionais (YOUNG, 2016; FUGIMOTO, 2016). 
O Projeto “O Futuro em 1.000 dias: ações para o desenvolvimento de uma cultura do cuidado 
à primeira infância em Francisco Beltrão”, tomando o Marco Legal da Primeira Infância como 
base, contribui para instituir uma cultura do cuidado voltada à Primeira Infância no município 
de Francisco Beltrão/PR através de ações de divulgação, sensibilização e esclarecimento 
sobre as necessidades de proteção, cuidado e educação da criança em seus primeiros 1.000 
dias624. Envolve profissionais da área da educação, direito, saúde, nutrição, serviço social e 
psicologia, com foco na intersetorialidade625 prevista na Lei.  
Segundo dados da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão – Secretaria de Educação, no ano 
de 2018, foram matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs, 2300 
crianças na faixa etária de zero a três anos de idade, contudo, havia nesse mesmo ano mais 
de 200 crianças na lista de espera para vaga nos CMEIs, o que representa em torno de 10% 
do número de vagas ofertadas em 2018. Esse dado reforça a necessidade da pensarmos 
políticas que atendam às necessidades da primeira infância.  
Consideramos a cultura do cuidado um elemento crucial para o desenvolvimento integral da 
criança de zero a seis anos de idade. A cultura do cuidado da criança é também uma cultura 
do cuidado da pessoa humana, pois significa uma perspectiva de cuidado integral, que envolve 
o interesse por todo seu ser, é desenvolver um olhar sensível e atento à criança como pessoa, 
como cidadã e sujeito de direitos e as suas necessidades (GUIMARÃES, 2011). Estabelecer 
uma cultura do cuidado implica envolver famílias, comunidade, profissionais de diversos 
setores para o desenvolvimento desse olhar sensível e atento para qualificar as condições de 
vida das crianças na sociedade.  
Procedimentos Adotados 
 

 
624 “[...] se vocês somarem os 270 dias da gestação, que é um período crítico, com os 365 dias do primeiro ano e 
os 365 dias do segundo ano de vida, dá exatamente mil dias. Então criou-se esse conceito dos mil dias críticos 

para o desenvolvimento da criança [...] os primeiros dois anos são muito mais críticos do que o terceiro, o quarto 
e o quinto ano. São todos importantes, mas o começo da vida é mais crítico ainda” (VICTORA, 2016, p. 107). 
625 A intersetorialidade é a articulação entre as políticas públicas por meio do desenvolvimento de ações conjuntas 
destinadas à proteção social, inclusão e enfrentamento das expressões da questão social. Supõe a 
implementação de ações integradas que visam à superação da fragmentação da atenção às necessidades sociais 

da população. Para tanto, envolve a articulação de diferentes setores sociais em torno de objetivos comuns, e 
deve ser o princípio norteador da construção das redes municipais (CAVALCANTI; BATISTA; SILVA, 2013, p. 1-

2). 
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Para o desenvolvimento do projeto utilizamos três eixos de trabalho: levantamento e análise 
de dados; produção e divulgação de material referente à cultura do cuidado; incentivo à 
elaboração de políticas públicas municipais para a Primeira Infância.  
Quanto ao levantamento e análise de dados, elaboramos questionários destinados aos pais 
das crianças matriculadas nos CMEIs, às direções dessas instituições, às secretarias do 
Município para identificar as necessidades da comunidade referente às condições de vida das 
crianças. Esses dados estão em análise para elaboração do Mapa Municipal de necessidades 
da Primeira Infância. 
No segundo eixo de trabalho realizamos exposições dialogadas voltadas às famílias das 
crianças matriculadas no CMEI, em Clubes de Mães, aos alunos da UNATI – Universidade 
Aberta da Terceira Idade, para famílias de escolas de ensino fundamental, coordenadoras 
pedagógicas e diretoras dos CMEIs. Além disso, estamos produzindo material audiovisual 
(documentário) para veiculação nos meios de comunicação, empresas, instituições de ensino, 
comércio, hospitais e clínicas.  
O terceiro e último eixo aborda o incentivo à elaboração de políticas públicas municipais com 
vistas à atenção qualificada à infância. Intencionamos, contribuir para a elaboração do Plano 
Municipal para Primeira Infância no munícipio, visando delinear uma política que atenda às 
necessidades da população infantil local. 
 
Resultados 
 
A partir das ações desenvolvidas até o momento, o projeto realizou palestras em 13 dos 19 
CMEIs de Francisco Beltrão, abrangendo os seguintes bairros: Alvorada, Jardim Floresta, 
Industrial, Padre Ulrico, Marrecas, Cantelmo, Cango, Pinheirinho e São Miguel. Nessas 
atividades participaram 673 pessoas até o momento. As demais atividades – Sarau de 
Extensão, Unati, Clube de Mães, Escola Municipal de ensino fundamental – totalizaram um 
público de 173 pessoas participantes (vide imagem 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imagem 

1 – Reuniões com a comunidade (CMEIs, Clube de Mães, Escolas e UNATI) 

 

Nessas ações apresentamos o projeto, o conceito e a importância da primeira infância com 
ênfase nos primeiros 1.000 dias da criança, a relevância da interação adulto x criança, a 
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importância da família para a vida da criança, da concepção até os 6 anos de idade, a 
necessidade do brincar, do afeto, da alimentação e do estímulo à linguagem. 
Dos 950 questionários encaminhados às famílias e os 19 direcionados às diretoras dos CMEIs, 
retornaram 757 das famílias e 18 das diretoras. Ao analisar os questionários das famílias, tem-
se como resultado o gráfico abaixo: 
  

Gráfico 1 – Necessidades da Primeira Infância por bairro de Francisco Beltrão 
 
Por meio do gráfico 1, percebe-se que as respostas mais expressivas aparecem nos itens: a) 
espaço de lazer infantil, b) falta de especialistas na área da saúde e c) melhoria do espaço 
físico do CMEI. Os itens “a” e “c”, comprovam a necessidade de reconhecimento da importância 
da infância e do brincar na vida da criança por parte da administração municipal, 
disponibilizando espaços públicos mais adequados para que elas tenham mais qualidade e 
segurança no seu ambiente educacional e nos momentos de lazer. No item “b”, as famílias 
apontaram a necessidade de especialistas na área da saúde, com ênfase em pediatras, 
dentistas, fonoaudiólogos e terapeutas, percebe-se também por meio do gráfico, um elevado 
índice deste item em um bairro periférico da cidade, o Sadia. 
Os questionários encaminhados para os diretores dos CMEIs, foram separados por setor, entre 
eles: educação, saúde, lazer, nutrição, conselho tutelar, assistência social e ações 
intersetoriais.  
Na educação, vemos no gráfico 2, que a maior necessidade encontrada é na infraestrutura, o 
que já foi percebido também pelos pais no item “melhoria do espaço físico do CMEI” (gráfico 
1): 
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Gráfico 2 – Principais necessidades por CMEI 
 
No questionário referente à nutrição, um CMEI aponta que de 11 a 20 crianças, dependem 
exclusivamente da alimentação oferecida pelo CMEI, porém, deve-se levar em consideração 
que, de acordo com dados do IBGE626 apenas 32,7% da população na faixa etária de 0 a 3 
anos está matriculada nos CMEIs, e de 25% da população mais pobre do Brasil, apenas 26% 
frequentam o CMEI. O que significa que a população infantil em situação de vulnerabilidade 
social no geral ainda está fora das instituições de educação infantil. 
Encontram-se em fase de elaboração o Boletim Informativo, com dados referentes à primeira 
infância em Francisco Beltrão, os quais podem auxiliar na elaboração do Plano Municipal pela 
Primeira Infância; como também, um vídeo documentário versando sobre a proteção, o cuidado 
e a educação das crianças na primeira infância, com enfoque nos primeiros 1000 dias de vida, 
reunindo experiências de diversos profissionais locais. Tanto o Boletim Informativo como o 
vídeo documentário, serão divulgados e exibidos para a população como meio de informação 
e com a finalidade de dar maior visibilidade ao tema da Primeira Infância. 
Intenta-se, através das ações do projeto, beneficiar diretamente em torno de 450 Famílias com 
mulheres gestantes e/ou com crianças até os 2 anos de idade; 50 Profissionais da Assistência 
Social; 95 Agentes comunitários de saúde; 400 Professoras de Educação Infantil que atuam 
nos Centros Municipais de Educação Infantil. E de forma indireta o projeto abrange parcela 
significativa da população do município de Francisco Beltrão composta de aproximadamente 
88.465 habitantes, através das campanhas que serão realizadas nos setores públicos de 
atendimento à primeira infância (saúde, educação e assistência social) e Clubes de Mães. 
 
Considerações Finais 
 
O projeto desenvolve no município de Francisco Beltrão, um trabalho de informação e 
divulgação junto à sociedade, tendo como público alvo, àqueles que convivem ou trabalham 
diretamente com a primeira infância. Em consonância com a Lei do Marco Legal da Primeira 
Infância, aprovada recentemente, vimos atuando no sentido de alertar e sensibilizar a 
população acerca da importância de uma cultura do cuidado à criança pequena, para que a 
mesma tenha, dentre outras coisas, um ambiente preparado para atende-la, ressaltamos 
também, a relevância desta cultura do cuidado para um desenvolvimento saudável em todas 
as suas dimensões. Está em processo, levantamento de dados, para identificar as 

 
626 Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2º trimestre, 2017. 
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necessidades existentes, auxiliando a administração municipal na elaboração de um Plano 
Municipal pela Primeira Infância. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Projeto “O Futuro em 1.000 dias”, e-mail: primeirainfanciafb@gmail.com.  
Telefone: (46) 3520-4860 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 56055/2018 
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O LEGADO DE SHERAZADE: CONVERSAS LITERÁRIAS 

 
Denise Scolari Vieira627 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Ana Caroline Scarabonatto628, Ana Regina Anton629, Helena Sotero Bejio630, 
Joice de Campos Lambert631, Marla Kliztke Kreibich632,Nicole Dall Anora Ferreira633, Patrícia 

de Mello634, Renata Mendes Schirmann635, Thaynara Feiber Stein.636 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Línguas Estrangeiras) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Leitura Literária. Língua Espanhola. Literatura Latino-Americana. 

 
Resumo 
 
Este projeto articula-se em torno de paradigmas interpretativos e socioculturais, a fim de 
propiciar a reflexão sobre práticas de ensino em leitura literária, bem como, formular modos de 
intervenção, em ambientes escolares, cujos postulados explicitem o encontro entre leitores e 
livros. Nesse território compartilhado acentua-se o caráter de atuação direta no cotidiano para 
ampliar, de algum modo, o fomento à leitura em sua evidência de política educativa.  
 
Apresentação 
 
No âmbito da história das práticas de ensino de língua e de literatura há posições diferenciadas. 
Tais marcos teóricos linguístico-literários precisam ser anunciados aos alunos da Licenciatura, 
mediante a relação com o mundo do livro, com acesso direto à experiência estético-cultural. 
Estes cenários para o contato com a cultura, a partir do encontro, têm impacto na formação 
pedagógica, pois neles, o acadêmico, futuro docente, ampliará seus vínculos com a 
universidade, bem como, modificará as proposições dos conhecimentos adquiridos, a fim de 
relacioná-los com a diversidade de perspectivas institucionais, sociais, históricas e ideológicas, 
cuja compreensão, terá repercussão em sua atuação profissional. Portanto, dentro do campo 
específico de reflexão, este projeto se circunscreve na busca de fruição e de conhecimento 
aplicado à prática de ensino de Literatura. Para a sistematização de ações concernentes à 
Extensão Universitária, foram realizadas reuniões presenciais quinzenais, para a leitura de 
narrativas breves e poemas em língua espanhola e língua portuguesa e, simultaneamente, o 
estudo de ensaios acadêmicos sobre Ensino de Literatura. Posteriormente, foi possível 

 
627 Doutora em Literatura e Cultura pela UFBA, docente Curso de Letras, CCHEL campus Marechal. E-mail: 
deniseantonia@hotmail.com  
628 Acadêmica, Letras, CCHEL, campus Marechal. E-mail: ascarabonatto@gmail.com  
629 Acadêmica, Letras, CCHEL, campus Marechal.  E-mail: ana_anton@hotmail.com  
630 Bibliotecária, campus Marechal. E-mail: helena.bejio@unioeste.br  
631 Acadêmica, Letras, CCHEL, campus Marechal. E-mail: lambertjoice@hotmail.com  
632 Acadêmica, Letras, CCHEL, campus Marechal. E-mail: marlinha_k@hotmail.com  
633 Acadêmica, Letras, CCHEL, campus Marechal. E-mail: nicoledallanoraf@gmail.com  
634 Acadêmica, Letras, CCHEL, campus Marechal. E-mail: patrícia_too@hotmail.com  
635 Acadêmica, Letras, CCHEL, campus Marechal. E-mail: renataschirmann.trabalho@gmail.com  
636 Acadêmica, Letras, CCHEL, campus Marechal. E-mail: thayfeiber@gmail.com  
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organizar cenas de leitura no contexto escolar, cuja modalidade de intervenção direta 
apresenta-se em sua etapa inicial. Essas preocupações têm estado presentes dentro do 
ambiente de formação docente em línguas estrangeiras, pois aparecem vinculadas àquelas 
circunstâncias, nas quais alunos e professores necessitam formar círculos que ultrapassem o 
ambiente restrito da sala de aula e, se às vezes a ocasião não é concreta, cabe-nos criá-la.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades foram organizadas, mediante diferentes modalidades, de acordo com a listagem 
que segue: 
 

1. Dois (2) encontros mensais com carga horária de três horas, a fim de efetivar a leitura 
em voz alta de textos literários de distintos autor@s latino-american@s na lírica e na 
narrativa breve, seguida da leitura de textos teóricos sobre a Leitura Literária na 
atualidade. 

 
2. Intercâmbios de Livros Literários em língua portuguesa ou espanhola, nomeado 

TROTAMUNDOS. 
 

 
3. Leitura Compartilhada de textos literários. Foram realizados três encontros. Um(1) no 

Curso de Licenciatura em História-Noturno e dois(2) encontros com alunos do CELEM-
Espanhol do Colégio Ceretta. 

 
4. Um (1) minicurso no âmbito do IV Colóquio de Práticas Docentes do Curso de Letras 

entre alunas do Curso de Letras e do Curso de História. 
 

 
5. Conversa Literária com o escritor argentino Sebastián Jorgi, cujas perguntas foram 

filmadas para o autor, que as respondeu por escrito e, posteriormente, as sistematizou 
para a publicação de um livro, no qual anunciou, entre outras produções pessoais, a 
interlocução sobre Literatura e Ensino estabelecida entre a equipe extensionista e o 
autor. 

 
6.  Conversa Literária com a escritora argentina Cecilia Glanzmann, na qual foram 

apresentadas as questões elaboradas pelas alunas, sobre as temáticas estudadas 
durante o Projeto. 

 
 
 
 
 
Resultados 
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Cabe recriar a pergunta pelo lugar da Literatura na escola hoje e desejar propor, nesse espaço, 
um recorte de saberes, cujo campo específico de reflexão busque alternativas para a formação 
do leitor literário. Portanto, espera-se o vínculo entre os envolvidos no projeto, mediante a 
experimentação de práticas de leitura compartilhada, que suscitem o amadurecimento teórico 
e crítico sobre a docência, sobre a mediação de leitura e seu impacto político e social na 
comunidade.  
 
 

 
 

Figura I – Encontro Mensal de Leitura Literária. 03/09/18 

 

      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura II – Intercâmbio de Livros Literários. 12/04/19 
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Figura III – Leitura Compartilhada em escola.   16/04/19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos da Coordenadora. 

 
 
 
 
 Considerações Finais 
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A proposição de atividades extensionistas vinculadas à Literatura tem uma evidente 
expressividade, pois o trabalho de formação docente nessa área, no âmbito das Licenciaturas, 
atravessa um período de revisão e apresenta-se aberto, fluido, com várias alternativas 
educativas, capazes de re-inventar novas cenas de diálogo que atenuem a pressa, a 
aceleração e a mercantilização do patrimônio cultural.  A maior dificuldade encontrada se 
conecta à impossibilidade de participação de outros acadêmicos que não têm acesso à língua 
espanhola. Entretanto, a interlocução entre a equipe extensionista e o grupo de estudantes de 
espanhol do ensino fundamental e médio, motivou-nos, porque ela produz uma rede afetiva 
muito significativa, para a formação leitora entre jovens e adultos. Nesse sentido, o projeto será 
renovado para a vigência 2019/2020 e ampliará as possibilidades de trabalho que sejam um 
Elogio ao Encontro, segundo as palavras formuladas por Michèle Petit. 
 
Forma de contato com a ação 
deniseantonia@hotmail.com  
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número do Projeto: 54441/2018 
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O NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – 

NEDDIJ – E SUA ATUAÇÃO JURÍDICA NA VARA DA FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE 

DA COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PARANÁ  (2013-2019)  

  

Elizângela Treméa1 (Coordenadora do NEDDIJ) Participantes: Amanda Beatriz Louris2, 

Francieli Pinheiro 3, Heloísa Antunes Mecabô4, Patric Barbosa de Abreu5, Valdecir Daniel 

Passarini de Oliveira 6    

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça Linha de Extensão: Infância e Adolescência  

Palavras-chave: Direito; Justiça; 

 Resumo  

O presente trabalho é um levantamento de dados de atividades e número de ações que 

tramitam e/ou tramitaram no NEDDIJ na cidade de Marechal Cândido Rondon/PR do período 

compreendido entre 2013 a 2019. São dados obtidos de relatórios, material documental interno 

e dados do sistema Projudi7. O NEDDIJ foi implementado no ano de 2005 porém, para este 

trabalho, optou-se pelo recorte temporal de 06 anos, período em que o Projudi está em 

vigência. Ressaltará o crescimento do Núcleo, demonstrando a importante atuação do Projeto 

na região, desde a população atendida até os acadêmicos e docentes da Universidade 

envolvidos. Sua atuação tem elevada função social na comunidade tornando-se referência nos 

direitos e deveres relativos à Infância e Juventude. O projeto visa promover a intervenção 

administrativa e judicial e atender diretamente crianças e adolescentes em situação de risco e 

adolescentes em conflito com a lei. O Núcleo oferece atendimento jurídico gratuito a crianças 

e adolescentes hipossuficientes e residentes na Comarca de Marechal Cândido Rondon que 

estejam vivenciando situação de risco e\ou necessitem da proteção judicial. Através da Rede 

de Proteção8 divulgou-se o Projeto passando este a atuar juridicamente em todas as ações – 

dos direitos das crianças e dos adolescentes –, que demandavam assistência judiciária as 

pessoas hipossuficientes. A intervenção do advogado-defensor ocorre por meio de nomeação 

judicial ou outorga de instrumento procuratório conferido pelo responsável da criança ou 

adolescente. Diante do caso concreto apresentado, os advogados e bolsistas de Direito, 

relacionando teoria e prática, desenvolvem atividades como: atendimento ao público, protocolo 
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e acompanhamento de ações judiciais, elaboração de recursos aos tribunais superiores e 

participação de audiências. Concomitantemente às atividades                                              

1 Doutora em Educação, CCSA, Marechal Cândido Rondon. elizangelatremea@hotmail.com 2 

Graduanda em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. amandabeatrizlouris@hotmail.com 3 

Graduada em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. franpinheiroadv@gmail.com 4 Graduanda em 

Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. heloisamecabo@hotmail.com 5 Graduado em Direito, 

CCSA, Marechal Cândido Rondon. patric.p2@hotmail.com 6 Graduando em Direito, CCSA, Marechal 

Cândido Rondon. daniel-passarini@hotmail.com 7 É o processo judicial digital, é um programa de 

computador que pode ser utilizado através da internet. 8 É um conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 

através de políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 86, Estatuto da 

Criança e do Adolescente).  

jurídicas, participa de reuniões, desenvolve atividades, palestras, eventos para esclarecimento 

dos direitos e deveres das crianças e adolescentes.  Ainda, conta com produção científica, 

desenvolve ações para esclarecimento da comunidade em geral a respeito dos direitos e 

deveres das crianças e dos adolescentes e para o enfrentamento de comportamentos que as 

coloquem em situação de risco. Afim de trazer dados acerca dos processos que judiciais que 

tramitaram e ou tramitam no Núcleo, veja-se: Até a presente data9 há: 1.651 (um mil seiscentos 

e cinquenta e um) processos, tramitados ou tramitando na Vara da Família, Registros Públicos, 

Infância e Juventude da Comarca de Marechal Cândido Rondon. Destes, tramitam em segundo 

grau 26 (vinte e seis). Encontram-se arquivados, 1.296 (um mil duzentos e noventa e seis), 

suspensos 17(dezessete) e ativos 312 (trezentos e doze) em primeiro grau e 26(vinte e seis) 

em segundo grau. No que tange os atendimentos ao público, em 2013 houve 298 (duzentos e 

noventa e oito) atendimentos à população. Já em 2014 se registrou 993 (novecentos e noventa 

e três) atendimentos. Em 2015, 510 (quinhentos e dez) atendimentos ao público. No ano de 

2016, este número chegou a 746 (setecentos de quarenta e seis). Já em 2017, 498 

(quatrocentos e noventa e oito) atendimentos à população. E em 2018 houve 716 (setecentos 

e dezesseis) atendimentos. Até maio de 2019, já atingimos o número de 334 (trezentos e trinta 

e quatro). Conforme é possível observar, os atendimentos ao público sofrem variações de um 

ano para o outro. As diferenças dessas variações não são consideradas negativas, visto que, 

a comunidade que procura o Núcleo, necessita de auxílio para resolução de conflito, assim, se 
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há uma queda na procura, há hipóteses de que tais conflitos ou diminuíram ou estão sendo 

solucionados na esfera interna familiar, ou na seara administrativa, nos Conselhos Tutelares 

por exemplo, sem a necessidade de intervenção jurídica. Todas as atividades realizadas no 

núcleo, pelos bolsistas com a orientação dos bolsistas recém-formados – Advogados, estes 

oferecem à comunidade hipossuficiente toda orientação e patrocínio nas causas relacionadas 

à Infância e a Juventude. Com o projeto NEDDIJ a Comarca de Marechal Cândido Rondon 

conta com uma equipe especializada na área da Infância e Juventude, abrindo espaço para 

participação na Rede de Proteção e possibilidade de divulgação do conteúdo trazido pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que é pouco difundido nas escolas, na família e na 

sociedade.  A Comarca de Marechal Cândido Rondon foi a maior beneficiária, tendo em vista 

que pessoas de baixa renda, em situação de risco, contam com apoio técnico jurídico 

especializado nas ações e procedimentos afetos aos interesses das crianças e dos 

adolescentes. É de fundamental importância a continuidade do referido Projeto, uma vez que 

atende as necessidades daqueles menos favorecidos, com atendimento público e de 

qualidade. Ressalta-se que, o crescimento e expansão do Projeto se devem à divulgação do 

Núcleo, suas atribuições, seriedade e competência.  

  

Forma(s) de contato com a ação O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e 

Juventude – NEDDIJ está situado a Rua Pernambuco, 1777, UNIOESTE, campus de Marechal 

Cândido Rondon. Horário de atendimento: 8h às 12h e 13h às 17h. E-mail: 

neddij.mcr@hotmail.com. Fone: (45) 3284-7854.   

                                            9 31/05/2019  

Referências BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm > acesso em: 31 de maio de 2019. 

  



 

 

O PROCESSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS NO CAMPO EM 

ITAPEJARA D´OESTE/PR: RESISTÊNCIA AO FECHAMENTO DE ESCOLAS  

 
Clésio Acilino Antônio 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Ivania Piva Mazur2 
 Andre de Souza Fedel3 

 
Área Temática: (Conforme atividade cadastrada na PROEX) 

Linha de Extensão: (Conforme Atividade Cadastrada na PROEX) 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Formação continuada; educação em tempo integral; formação humana. 
 
Resumo 
 
O presente abordará as reflexões e os resultados do processo de formação pedagógica iniciado em 
2017 com o coletivo escolar das duas únicas instituições escolares no campo do município de Itapejara 
D´Oeste/PR: Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes e a Escola Municipal do Campo Valentim 
Biazussi. A formação pedagógica em processo integra um conjunto de ações de uma longa e árdua luta 
da comunidade escolar e local pela garantia das escolas no campo em funcionamento. São 
colaboradores parceiros do processo de formação pedagógica o Laboratório de Representações, 
Espaços, Tempos e Linguagens em Experiências Educativas – RETLEE da UNIOESTE, campus de 
Francisco Beltrão e a Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR).  
 
Palavras-chaves: Formação pedagógica de professores; Projeto pedagógico; Fechamento de Escolas 
do Campo. 

 
Apresentação 
 
O Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes e a Escola Municipal do Campo Valentim 
Biazussi funcionam em dualidade administrativa e compartilham o mesmo prédio escolar 
localizado na comunidade de Barra Grande, município de Itapejara D´Oeste/PR e atendem, 
respectivamente, anos finais e anos iniciais do Ensino Fundamental. São as únicas instituições 
escolares ainda em funcionamento no campo no município de um total de quarenta e quatro 
escolas no campo já existentes. 
Cabe ressaltar que, de acordo com o último censo de 2010, o município em questão, localizado 
na Região Sudoeste do Paraná, possui um total de 10.532 habitantes (IBGE, 2018) sendo que 
33,65% da população se concentra no campo (MAZUR, 2016, p. 35). A agropecuária se 
constitui enquanto a principal fonte de renda econômica do município (Plano Diretor de 

 
1 Doutor em Educação. Professor da Unioeste, Campus de Francisco Beltrão, Centro de Ciências Humanas. E -
mail: clesioaa@hotmail.com. 
2 Mestra em Educação e pedagoga do Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes. ivaniapivamazur@gmail.com 
3 Mestre em Geografia e Educador Popular na Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural 

(ASSESOAR). andrefedel@assesoar.org.br 
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Itapejara D’Oeste, 2006) e, no entanto, praticamente cem por cento das instituições escolares 
no campo foram fechadas. 
A formação pedagógica em questão iniciou em agosto de 2017, desenvolveu-se em 2018 e 
continua neste ano de 2019. Surgiu a partir da inquietação e anseio do coletivo escolar em 
realizar um trabalho pedagógico a partir da realidade local dos sujeitos atendidos pelas 
instituições escolares citadas. Surgiu também num contexto em que a comunidade local e 
escolar se percebeu diante do risco de fechamento gradativo do Colégio Estadual do Campo 
Carlos Gomes.  
Tal risco se apresentou, no início de 2017, quando a Secretaria de Estado da Educação já 
anunciava a possibilidade de que a turma de 6º ano do Ensino Fundamental não seria 
autorizada a funcionar no ano letivo de 2018 sob a justificativa de número reduzido de 
estudantes. Inúmeras ações, fundamentadas na legislação específica da Educação do Campo 
e em estudos científicos, foram realizadas pela comunidade escolar e local com o intuito de 
conseguir a abertura da turma de 6º ano, porém, sem resultados positivos. 
Cabe mencionar que o momento histórico brasileiro e internacional é de profunda crise, e 
assim, ela (a crise) é respondida com duas ações dos governos de turno: grandes cortes de 
investimentos públicos e adoção de medidas econômicas produtivas que privilegiam o 
desmonte do Estado e das políticas sociais. A educação e a agricultura são exemplos que 
evidenciam esse momento, pois o crescente número de fechamento de turmas e escolas do 
campo e o crescente avanço do modelo produtivo do agronegócio para territórios antes 
inimaginados tem grande consonância, podendo afirmar que se o agronegócio avança, o 
fechamento das escolas aumenta.                                                                        
Diante dessa conjuntura, a formação pedagógica em processo nas escolas no campo no 
município de Itapejara D´Oeste integra um conjunto de ações de uma árdua, longa e atual luta 
da comunidade escolar e local pela garantia dessas em funcionamento. 
Os sujeitos do processo de formação são: profissionais da educação atuantes em ambas as 
instituições escolares e de outras instituições escolares localizadas no município. Os encontros 
foram pensados para ocorrerem mensalmente com o coletivo escolar. Anterior a cada encontro 
com o coletivo, ocorre o encontro de organização do mesmo com os colaboradores da 
UNIOESTE, ASESSOAR, educadores e equipe diretiva das instituições escolares. A 
metodologia da formação pedagógica em processo se caracteriza enquanto participativo-
colaborativa tendo como enfoque: reflexões problematizadoras e intervenções criadoras.  
São objetivos do processo: refletir sobre a forma escolar predominante e os limites 
pedagógicos de sua dinâmica educativa para a escola do campo; realizar estudos e reflexões 
que permitam a construção coletiva de um projeto pedagógico específico para as escolas no 
campo a partir da valorização, respeito e reconhecimento do contexto local; propor, planejar e 
executar práticas pedagógicas a partir da realidade do campo que favoreçam a aprendizagem 
dos conteúdos escolares pelos estudantes. 
O artigo abordará a proposta de formação continuada pela perspectiva da metodologia 
colaborativa, pontuando as nuances e diferenças no processo em tela dos educadores e 
educadoras, suas posições políticas e papeis, demonstrando a relação da formação com o 
contexto em múltiplas escalas geográficas. Abordará também os resultados e reflexões iniciais 
do processo de construção da formação pedagógica das escolas no campo em Itapejara 
D´Oeste, bem como alguns desafios e limitações do processo.  
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Procedimentos Adotados 
 
Os encontros da formação pedagógica iniciaram com reflexões problematizadoras sobre a 
forma escolar predominante a qual é padronizada tanto em seu formato físico quanto 
pedagógico. As reflexões destacaram que a dinâmica educativa da forma escolar que se 
universalizou é centrada no professor, na sala de aula, no ensino simultâneo, desconectada da 
realidade e que concebe o estudante enquanto ser passivo. Os profissionais integrantes da 
formação foram instigados a refletirem sobre alguns limites pedagógicos de tal dinâmica, limites 
esses que são abordados pelo debate educacional de forma geral, tais como: a situação 
desfavorável que esta dinâmica propicia em relação ao desenvolvimento do pensamento nos 
estudantes; a abordagem do conhecimento científico como informação abstrata desligada do 
fenômeno real; a escola desconectada do contexto/mundo social dos sujeitos.  
Assim, durante o processo de formação, os profissionais se sentiram provocados a 
desnaturalizar o formato de escola padronizado. Pesquisaram e pensaram formas de recriar 
processos, práticas pedagógicas que pudessem causar impactos diferentes no processo 
pedagógico. E, para além disso, tinham como desafio coletivo pensar, propor, sistematizar e 
executar práticas pedagógicas que contemplassem as especificidades do contexto local e do 
campo, a partir dos sujeitos trabalhadores do campo que se constituem enquanto uma parcela 
da classe trabalhadora. 
O resultado das discussões e estudos foi se materializando no Plano de Ação das instituições 
escolares no campo que norteou o trabalho pedagógico e escolar realizado durante o ano letivo 
de 2018. Durante os encontros de formação as ações idealizadas foram sendo sistematizadas, 
executadas, aprimoradas, avaliadas e reorganizadas a partir das experiências do coletivo e a 
partir do estudo de textos com o intuito de articular teoria e prática.  
Com as contribuições de Oliveira (1987, p.92-93), o coletivo escolar trabalhou tendo em vista 
que a função principal da escola é criar as condições para que ocorra o desenvolvimento do 
processo de “transmissão-assimilação” do saber sistematizado nos educandos e, assim, 
instrumentalizar os sujeitos para atuarem no meio social ao qual pertencem. Todo o 
conhecimento produzido e acumulado pela humanidade surge para dar respostas às 
necessidades humanas da prática social. Cabe a nós enquanto profissionais da educação, 
conduzir a prática educativa com os estudantes de forma a vincular o conhecimento elaborado 
às necessidades da vida social, pois “a contribuição da prática educativa escolar torna-se, 
desse modo, tanto mais eficaz quanto mais se consegue identificar e efetivar os elementos 
mediadores (os vínculos) entre escola e sociedade, entre prática educativa e prática social 
global”. 
Os encontros foram enriquecidos também a partir dos apontamentos de Charlot (2000, p. 65) 
o qual afirma que “todo ser humano aprende: se não aprendesse, não se tornaria humano”. 
Porém, aprender não se resume a adquirir um saber, um conteúdo intelectual. Apropriar-se de 
um saber-objeto, que o autor se refere ao saber depositado em objetos empíricos (livros, obras 
de arte...), locais (escola...), pessoas (docentes...), constitui-se enquanto uma das figuras do 
aprender. As reflexões a partir do autor levaram a perceber que a forma escolar predominante 
prioriza o saber-objeto, porém, de acordo com Charlot (2000), o aprender humano, não se 
limita a ele. Os indivíduos estabelecem diversas relações com o mundo. São três formas de 
aprender e de relação epistêmica com o saber: “tomar posse de saberes-objeto” (CHARLOT, 
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2000, p. 68); “dominar uma atividade, ou capacitar-se a utilizar um objeto de forma pertinente” 
(CHARLOT, 2000, p. 69); e dominar um sistema de condutas relacionais com os outros e 
consigo mesmo. O objeto de uma educação intelectual portanto, deve ser o “processo que leva 
a adotar uma relação de saber com o mundo” não estando limitado apenas à acumulação de 
conteúdos intelectuais (CHARLOT, 2000, p. 64). 
O plano de ação construído pelo coletivo escolar se constitui enquanto um esforço para garantir 
os conhecimentos acumulados pela humanidade, porém, não permanecendo apenas no saber-
objeto. 
 
Resultados 
 
Como resultado das reflexões coletivas, as ações pensadas foram categorizadas em quatro 
dimensões que se constituíram no Plano de Ação das escolas no campo de Itapejara D´Oeste: 
Dimensão 1: Evento; Dimensão 2: Produção; Dimensão 3: Práticas Pedagógicas de Sala de 
Aula; Dimensão 4: Práticas Pedagógicas Extra-Sala de Aula. 
Na dimensão 1 houve a intenção de promover eventos que visassem o fortalecimento das 
escolas do campo no local, aproximando escola e famílias e demonstrando a importância da 
escola na comunidade para além do atendimento ao direito à educação formal. Foram 
idealizados para 2018 dois eventos. “La Prima Gincana Di Tutte Le Persone”, a qual o nome 
em italiano foi escolhido pela comunidade local devido à forte descendência italiana na 
comunidade, na qual o dialeto italiano ainda é praticado, ocorreu em maio de 2018, envolveu 
os estudantes e suas famílias, bem como pessoas de todas as idades da comunidade local e 
comunidades vizinhas. Foram desenvolvidas atividades recreativas, divertidas, relacionadas 
com o trabalho do campo e cultura local e que deveriam ser realizadas por meio de trabalho 
de equipe. O evento chegou a reunir em torno de mil pessoas no horário do almoço. A avaliação 
da comunidade escolar e local sobre a gincana foi muito positiva. A segunda edição da Gincana 
ocorrerá no início do mês de junho de 2019. 
O segundo evento é a “Mostra de Saberes e Sabores do Campo” a qual está previsto para o 
mês de dezembro. Tem o intuito de valorizar e socializar as práticas pedagógicas 
desenvolvidas nas escolas no campo, bem como valorizar e socializar a cultura da comunidade 
local, que ocorreu em dezembro de 2018. 
A dimensão 2 teve como resultado o “Jornal Plantão do Campo”. Surgiu com a intenção inicial 
de fortalecer o processo comunicativo entre a escola e a comunidade, informando sobre a 
educação no campo, fatos relevantes que ocorrem no mundo, valorizando aspectos 
característicos da população camponesa, resgatando fatos históricos e promovendo a 
autonomia dos educandos. Porém, o jornal impresso extrapolou as intenções revelando mais 
aspectos significativos no processo de fortalecimento da escola. Resultado de um movimento 
de construção coletiva, representou muito mais que um produto. Além de fonte de informação 
representou também um instrumento que oportunizou aprendizado para os educandos e 
também para a comunidade. O jornal, possibilitou envolver educadores, estudantes e 
comunidade, com a conjuntura local, regional, nacional e internacional. A experiência com o 
jornal revelou potencialidades como: constituir-se numa ferramenta simbólica de 
convencimento de uma posição política, no caso, a importância da educação e das escolas do 
campo; cumprir algumas funções como aproximar os sujeitos; produzir novos leitores; 
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promover o debate público; criar ambiente favorável para fortalecer propostas ou criar novas 
propostas; defender posições; estimular opiniões, debates de ideias. A partir da primeira edição 
do jornal, ocorrida em outubro, para 2019, tem-se a intenção de realizar edições semestrais. 
Na dimensão 3, intitulada de “Intercâmbio de Saberes” o desafio do coletivo escolar se 
caracterizou por pensar práticas pedagógicas para trabalhar os conteúdos disciplinares a partir 
do contexto real vivenciado e relatado por pessoas da comunidade e famílias dos estudantes 
de forma a vincular os conteúdos disciplinares a necessidades e interesses de aprendizagem. 
Assim, o trabalho prático nessa dimensão iniciou com a definição de temas relacionados à 
cultura e contexto local que deveriam ser o ponto de partida para abordagem de conteúdos 
escolares. Posteriormente os docentes estudaram o tema definido, realizaram com os 
estudantes contextualização interdisciplinar sobre o mesmo, pessoas da comunidade foram 
convidadas a relatarem suas experiências em relação ao assunto definido e, na sequência, os 
docentes aprofundaram determinados conhecimentos específicos da sua disciplina. As 
experiências nessa dimensão que puderam ser concluídas foram positivas, no entanto, a 
grande maioria das práticas planejadas não foram realizadas por vários motivos que 
explanaremos adiante. 
O “Laboratório Agroecológico” caracterizado na dimensão 4, para além de um local 
pedagógico, teve a intenção de promover um espaço entre educador, educando, produtores e 
técnicos que possibilitassem um aprendizado de práticas e experiências com base em um 
corpo sistematizado de conhecimento a partir da agroecologia e também dos saberes 
populares a respeito da produção agrícola. Para esta dimensão foram previstas atividades no 
espaço da horta-pomar-jardim consistindo em atividades voltadas à produção de alimentos 
saudáveis e ornamentação de ambiente; no espaço da cozinha onde se realiza a 
manipulação/utilização dos alimentos; e também foram previstas atividades na produção e 
consumo familiar dos alimentos.  
   
Considerações Finais 
 
De forma sucinta, expomos nesse artigo o processo de formação pedagógica continuada que 
vem se realizando nas escolas no campo em Itapejara D´Oeste e a construção, também em 
processo, de um trabalho pedagógico diferenciado. Muitos foram e ainda serão as limitações 
e os desafios na continuidade desse trabalho entre eles: a articulação entre escola municipal 
e estadual, visto que ambas funcionam em um único turno e em turnos diferentes; as condições 
de trabalho dos profissionais que dificultam a disponibilidade de mais tempo para preparação 
e execução das práticas pedagógicas/aulas e mais tempo para a organização coletiva; o fato 
de que nem todos se dedicam como poderiam com envolvimento e com comprometimento com 
o projeto de escola em construção; a dificuldade de atender a necessidade de reflexões 
semanais ou quinzenais para aprimorar e avaliar as práticas idealizadas devido às rotinas 
escolares; a insegurança quanto à permanência ou não dos mesmos profissionais nas 
instituições escolares no ano seguinte; insegurança e angústia diante da iminência da 
concretização do fechamento gradativo do Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes.  
Apesar dessas dificuldades, os encontros têm sido muito ricos, pois têm permitido estudos, 
reflexões e a construção de práticas pedagógicas a partir da realidade do campo, têm permitido 
o surgimento de movimentações pedagógicas estranhas à forma escolar predominante nessas 
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instituições escolares. As recentes integrações e mostra de saberes entre escolas do campo 
da região sudoeste e suas comunidades têm apontado essas movimentações que, de maneira 
incipiente, são um embrião de articulação e resistência frente às dificuldades internas ao 
processo de formação e externas ao momento histórico de ataques à educação pública.    
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Colégio Estadual Industrial. Telefone: (46) 3523-1385.  
E-mail: pedagogico.industrial@gmail.com; clesioaa@hotmail.com.  
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Resumo 
 
Em seu terceiro ano de vigência, o Centro de Ensino de Línguas do campus Toledo – CELTO 
– pauta-se no objetivo de promover o intercâmbio linguístico e cultural, por meio de ações que 
envolvam o contato e o fomento de ensino-aprendizado de línguas estrangeiras, minoritárias e 
a língua portuguesa, conforme a demanda da comunidade interna e externa da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, na cidade de Toledo. A justificativa para a sua 
implantação adveio, de forma integrada, de sua possível contribuição para o desenvolvimento 
de pesquisas e conseguintes publicações, fortalecendo tanto programas de graduação quanto 
de pós-graduação, da possibilidade de abertura para estágios no exterior, bem como o 
desenvolvimento linguístico e cultural em outros idiomas. As ações extensionistas 
fundamentaram-se nas áreas da Linguística Aplicada, Ensino de Línguas Estrangeiras e 
Estudos da Tradução. A metodologia empregada vem seguindo às características de cada 
modalidade de atividade em andamento: desde o ensino de idiomas para adultos, a aplicação 
de exames de proficiência em leitura e compreensão de textos em línguas estrangeiras até a 
tradução de resumos acadêmicos. Gradativamente, as inscrições para as duas primeiras 
atividades aumentam expressivamente a cada oferta, apontando para uma adesão maior do 
público interno e externo, tendo em vista, portanto, que a atuação do programa vem servindo 
as demandas da comunidade, fortalecendo o papel da extensão no campus de Toledo e região. 
Apesar das ausências de infraestrutura própria, como uma localidade física e específica para 
secretaria do programa, espera-se atender um público cada vez maior. 
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O Programa tem por finalidade articular ações para a realização de atividades 

permanentes de Ensino, Pesquisa e Extensão em Línguas Estrangeiras e Língua Portuguesa 
visando o atendimento das necessidades comunicativas advindas da comunidade interna e 
externa. As ações do programa seguem a Resolução nº 263/2017 de 28 de setembro de 2017, 
e por outras normas e determinações superiores. O CELTO é gerido, acadêmica, pedagógica 
e administrativamente, de forma solidária e conjunta, pelo Curso de Secretariado Executivo, do 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia, do 
Centro de Ciências Humanas e Sociais, ambos do Campus de Toledo. Em 2019, passou a 
integrar a equipe uma consultora, desempenhando a função de assessora pedagógica, 
membro que ficou responsável, principalmente, pela organização das turmas, 
acompanhamento e apoio aos professores, além de outras atividades, tal como a divulgação 
do programa, juntamente com o estagiário e membros da coordenação. O programa ainda 
conta com outros colaboradores, entre eles docentes da UNIOESTE, e elaboradores dos 
exames de proficiência e ministrantes dos cursos. A infraestrutura utilizada foi o Laboratório de 
Línguas do Curso de Secretariado Executivo, andar térreo, localizado no prédio do Centro de 
Ciências Sociais, e algumas salas de aula do campus Toledo.   

Para o desenvolvimento das atividades, tomou-se como embasamento teórico a 
Linguística Aplicada (LA), que se caracteriza por um campo de estudo transdisciplinar, 
indisciplinar e intercultural. Considerar outros aspectos que interferem no uso da linguagem 
tem sido a orientação, pois permite a identificação e busca de soluções para seu uso na vida 
real (MOITA LOPES, 2006). Dentre suas preocupações, pode-se elencar as particularidades 
do ensino de línguas e da tradução, que precisam ser levadas em conta pelos envolvidos nas 
atividades de extensão desta modalidade proposta e cujas particularidades se constituem das 
relações de ensino/aprendizagem, do conceito de língua e falante nativo, dos métodos de 
ensino empregados, além das questões culturais e das práticas de traduções. As últimas 
décadas de estudos nessa área reforçam o conceito de que as linguagens/línguas sofrem 
interferências culturais e são suscetíveis às mudanças sociais. Com base nessa perspectiva 
de língua, os contextos social, político, econômico e cultural passam a fazer parte das 
pesquisas na área dos estudos da linguagem, o que leva a uma aproximação da LA a várias 
outras áreas de estudo, tornando-a transdisciplinar (CELANI, 2004).  

Cada contexto social possui suas particularidades que envolvem as concepções de 
língua e ensino, e que se refletem nas práticas didáticas das atividades propostas. Em casos 
de centros de ensino de língua, o foco do ensino de idiomas estrangeiros, principalmente, 
provoca embates quanto ao que se entende pelos conceitos de fluência, língua padrão, 
proficiência e falante nativo. Assim, independentemente do idioma utilizado para a 
comunicação, no seu ensino e práticas de linguagem/língua, entende-se que, além das 
atualizações constantes sobre as pesquisas e discussões em andamento na área da 
linguagem, os envolvidos deverão considerar o tipo de atividade de extensão proposta e o 
contexto social na qual está inserida. Neste programa, acompanham-se as preocupações 
apontadas acima. Entretanto, o ensino da estrutura da língua e as avaliações, visando à 
fluência e proficiência mínimas necessárias, a fim de que a comunicação entre línguas 
diferentes se efetive, são também adotadas. Nesse sentido, toma-se como referência o Quadro 
Europeu de Referências para línguas (QECR), editado pelo Conselho da Europa em 2000 
(CONSELHO DA EUROPA, 2001).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transdisciplinar
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Procedimentos Adotados 
 

No primeiro projeto, criou-se cursos de línguas estrangeiras modernas que foram 
ministrados em regime semestral, com carga horária de 45 horas/aula, com duração de três 
horas, uma vez por semana, visando o avanço de nivelamento no processo do aprendizado de 
línguas estrangeiras modernas, conforme o Quadro Comum Europeu de Referências para as 
Línguas, com fins gerais de uso. Além desses, em 2018, houve a procura por cursos de francês 
instrumental e alemão básico. Não houve procura por cursos de língua italiana e latim. Com o 
decorrer da implantação dos cursos, sentiu-se a necessidade de aumentar o número de 
horas/aula de 45h para 48h, visando uma prática pedagógica mais coerente com a realidade 
dos participantes.  Em 2019, o fenômeno da imigração na região do município de Toledo, fez 
com que o CELTO propusesse uma turma de curso de francês geral, ministrada por um 
professor haitiano.  Os ministrantes dos cursos são profissionais com proficiência, oriundos da 
comunidade interna e externa (professores com/sem vínculo com a Unioeste, acadêmicos e 
egressos). Os recursos utilizados foram multimídias, computadores, CDs, DVDs e livros 
didáticos, além de outros materiais de expediente.  

O segundo projeto objetivou a aplicação de exames de proficiência, cujo foco é a 
compreensão geral do texto e de macro e micro habilidades utilizadas na leitura. Avalia-se a 
capacidade de identificação dos estágios de um argumento, da identificação de exemplos para 
dar suporte aos argumentos e das micro habilidades relacionadas aos constituintes do texto, 
tais como: do léxico, da gramática, da relação entre as partes do texto, e, por último, da 
tradução de partes do texto. Tem-se acompanhado os modelos de exames de projetos de 
outras instituições de ensino superior brasileiros e que fazem parte dos requisitos para a 
obtenção de grau de mestrados e doutorados. Aplicou-se exames de língua inglesa, francesa 
e espanhola e alemão.  

O terceiro projeto visou a tradução de resumos acadêmicos, prestando-se um serviço 
para os acadêmicos que necessitam incluir abstracts em suas teses e dissertações e em 
publicações em revistas científicas, porém houve poucos interessados, assim o coordenador e 
colaborador decidiram cancelar essa atividade a partir de maio de 2019.  Divulgaram-se as 
atividades no site da UNIOESTE, em murais do campus e nas redes sociais. A partir de 2018, 
iniciou-se a utilização do Sistema de eventos da Unioeste, https://midas.unioeste.br/sgev/, para 
a impressão dos certificados e o google docs para as inscrições on-line, além do uso do 
aplicativo WhatsApp.  

O trabalho de coordenação é realizado por meio da parceria entre o coordenador, 
subcoordenador, supervisora pedagógica e estagiário do curso de Secretariado Executivo. 
Dentre as várias ações, reestruturou-se a página na rede social (www.facebook.com) e criou-
se um perfil no Instagram.  Quanto às ações que se referem ao bolsista, além da organização 
dos documentos, a seu encargo estão também a divulgação do programa e suas atividades, 
por meio de notificações, editais e confecção de cartazes (Figura 1), distribuídos no campus e 
em alguns locais da comunidade externa. 

 
 
 

https://midas.unioeste.br/sgev/
http://www.facebook.com/
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FIGURA 1: Divulgação CELTO 

 
Durante o ano de 2018, as seguintes atividades foram desenvolvidas: 

a) Ensino de línguas portuguesa, estrangeiras modernas, clássicas e línguas 
minoritárias; 
1) Alemão para Adultos: Básico 2: de 27/03/2018 a 10/07/2018; 
2) Inglês para Adultos: Básico 1:  de 24/03 a 06/07/2018; 
3) Inglês para Adultos Básico 1: de 11/08 a 08/12/2018; 
4) Inglês para Adultos Básico 2: 11/08 a 08/12/2018; 
5) Pré-Intermediário 2: de 10/08/2019 a 07/12/2018; 
6) Francês Instrumental 1: de 23/07/2019 a 13/12/2018; 
 

 
b) Oficina de Tradução de Resumos Acadêmicos (OTRA); 
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c) Exames de proficiência em Línguas Estrangeiras Modernas, 
1. 1º edição do Exame de proficiência de 2018, 24/05/2018. 

     2. 2º edição do Exame de proficiência de 2018, 22/11/2018. 
 

As atividades terão continuidade em 2019 com os seguintes projetos e cursos: 
a) Ensino de línguas portuguesa, estrangeiras modernas, clássicas e línguas 
minoritárias: 

1. Inglês para Adultos: Básico; 
2. Inglês para Adultos: Pré-Intermediário; 
3. Inglês para Adultos: Intermediário; 
4. Inglês para Adultos: Fundamental I; 
5. Inglês: Conversação: pré-intermediário e intermediário; 

 
b) Exames de proficiência em Línguas Estrangeiras Modernas. 
1. 1º edição do Exame de proficiência de 2019, 14/05/2019. 
2. 2º edição do Exame de proficiência de 2019, 2ºsemestre 2019. 
3. Estuda-se a possibilidade de realizar uma terceira edição em 2019. 

 
Resultados 
 
Com base na Tabela 1(abaixo), ressalta-se que, a cada ano, o programa alcança a adesão de 
novos interessados, desta forma atingindo seus objetivos e se consolidando como uma ação 
extensionista. Além das atividades regulares, o CELTO tem realizado eventos para promover 
intercâmbio cultural entre estrangeiros e/ou brasileiros que tiveram alguma experiência no 
exterior. Espera-se com estas ações ampliar a percepção dos participantes do programa para 
oportunidades de intercâmbio cultural, educacional e social. 
 
Tabela 1 – Histórico da Adesão da Comunidade Interna e Externa no CELTO 

                  Projetos 2017 2018 2019 

 

Ensino de Línguas 
 

 

21 

 

61 

 

116 

 
Exames de Proficiência 

 

 
45 

 
66 

 
25 

 

Oficina de Tradução 
 

 

04 

 

03 

 

X 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 
Considerações Finais 
 

A demanda pelo aprendizado de línguas estrangeiras, num panorama global de 
fronteiras fluídas e idiomas gradativamente mais desterritorializados, vem ao encontro do 
anseio de efetivação e consolidação de um Centro de Ensino de Línguas na cidade de Toledo, 
uma extensão socialmente consciente de sua abrangência e caráter educacional pelos 
docentes e discentes da Unioeste – campus Toledo. 
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No estado-da-arte de fomento na educação, principalmente nas Instituições de Ensino 
Superior do país, apresentar um panorama de efetivação identitária do Programa e resultados 
quantitativos da adesão da comunidade interna e externa à universidade torna-se uma ação 
propositiva e prática, de transparência com profissionais que atuam de forma comprometida e 
alunos que suportam a existência do programa. 

O objetivo, portanto, confluindo-se com os resultados já alcançados nos três anos de 
vigência do programa, é propor um ambiente de ensino-aprendizado de idiomas estrangeiros, 
troca de experiências e parcerias culturais, visando, para tanto, a consciência identitária do 
aluno de línguas, como sujeito ativo e participante de um cenário global. Desse modo, ressalta-
se o papel da universidade politicamente orientada para que, com ações extensionistas, 
primem-se por resultados que transpõem quantitativos, antes, portanto, visem alguma 
contribuição para a transformação social, como esperado com esta proposta.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
toledo.celto@unioeste.com; Tel. (45) 33797048; Cel. 998263909; 
www.facebook./CeltoUnioeste Instagram: @CeltoUnioeste - www.unioeste.br/extensão 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 50739/2017 
 
Referências 
 
LOPES, L.P. Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Editora Parábola, 2006. 
 
CELANI, M. A. A. Transdisciplinaridade na Linguística Aplicada no Brasil. In: SIGNORINI, I.; 
CAVALCANTI, M. C. (Orgs.). Linguística aplicada e transdisciplinaridade. Campinas: 
Mercado de Letras, 2004. 
 
 

  

mailto:toledo.celto@unioeste.com
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O PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE – UNATI NA UNIOESTE: 

UMA AÇÃO AFIRMATIVA DE CIDADANIA E INCLUSÃO DO IDOSO NA COMUNIDADE 

 
 

Roseli Odorizzi644 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Marcia Aparecida Lopes645, Franciele Luci Barreiro646,  

                                                                          Mylena Cristina de Assis Marcelo647, Letícia Milena 
Tomadon648 

  

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: UNATI, Educação Permanente, Cidadania. 

 

Resumo: O artigo trata da cidadania e inclusão social do idoso e tem como objetivo enfatizar 
os resultados alcançados no período 2012-2018 da UNATI. O Programa integra o idoso no 
espaço acadêmico estabelecendo a troca de saberes e a efetivação do tripé Ensino-Pesquisa 
e Extensão e na sua comunidade como uma ação efetiva e afirmativa da Universidade na 
efetivação de direitos, na qualidade de vida e na inserção e maior participação sociocultural da 
pessoa idosa trazendo mudanças socioculturais e o exercício da cidadania ativa. 
 

Apresentação: A conquista de uma maior longevidade humana e o aumento acelerado 

enfrentado por todos os países da população idosa seja pelos progressos da medicina e dos 

estímulos à manutenção de hábitos mais saudáveis, nos apresenta uma nova realidade - que 

é a de idosos cada vez mais ativos e participantes da vida social - ou seja, cidadãos que 

conseguem manter um ritmo de atividade contínua, que vivem com intensidade e fazem 

questão de ocupar-se com afazeres produtivos e atitudes saudáveis revelando o segredo de 

uma maior longevidade com saúde.  

Dessa forma, além de mudanças quantitativas de ações para este segmento 

populacional, que já atinge 12,7 % da população brasileira, a sociedade em geral também 

enfrenta o desafio de promover ações educativas de emancipação e dignidade humana, de 

 
644Mestre em Serviço Social e Política Social, Docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA/Curso 

de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Coordenadora e Autora do Programa da Universidade 
Aberta à Terceira Idade na Instituição. E-mail: odorizzi2@yahoo.com ; unati@unioeste.br  
645 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: marcialopes@gmail.com 
646 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: francieleluthor@gmail.com 
647 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: mylena.assis@gmail.com  
648 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: leticia.tomadon@hotmail.com 

mailto:odorizzi2@yahoo.com
mailto:unati@unioeste.br
mailto:marcialopes@gmail.com
mailto:francieleluthor@gmail.com
mailto:mylena.assis@gmail.com
mailto:leticia.tomadon@hotmail.com
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melhor qualidade de vida e inserção social, bem como, a destituição de barreiras arquitônicas 

e sociais que tradicionalmente tem resultado no enaltecimento de preconceitos e a destituição 

da dignidade humana desse segmento populacional. 

 Assim, para além de ações e medidas que promovam maior seguridade e proteção 

social desse segmento populacional, outras medidas educativas que elimine os preconceitos 

sociais e promovam mudanças culturais substantivas na população em geral no que se refere 

ao processo de envelhecimento humano e suas implicações apontando ações cujo horizonte 

seja de emancipação e preservação da dignidade humana de modo que esta fase seja 

vivenciada de uma forma mais tranquila e com maior qualidade de vida.  

Estudos recentes têm apontado que a maior longevidade humana se deve á maior 

promoção e efetivação de políticas afirmativas de proteção; medidas e ações educativas que 

promovam um estilo de vida mais saudável da população em geral e, medidas de inclusão e 

maior participação social da terceira idade. 

Partindo de uma reflexão pragmática em relação a um quadro de necessidades da 

população adulta e idosa de Toledo e Região buscou-se na Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná, oportunizar a este segmento o que determina o capítulo IV, no item III, da Política 

Nacional do Idoso, quando cita na área da educação o apoio à criação de universidade aberta 

para a terceira idade, como meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber. 

O Projeto é fruto da experiência de trabalhos de extensão, ensino e pesquisa com a 

terceira idade de Toledo e região de docentes do Curso de Serviço Social. A partir de 2002 o 

projeto, pela sua abrangência e demanda, foi transformado em Programa na instituição, 

atendendo a população adulta e idosa de Toledo-PR e região circunvizinha. 

O Programa UNATI é uma atividade de Extensão, vinculada á Pró-Reitoria de Extensão 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, de caráter multi e transdisciplinar 

iniciada em 2000 no Campus de Toledo e efetivada no Campus de Foz do Iguaçu a partir de 

março de 2008 como extensão de Toledo-PR. O objetivo da UNATI na Instituição é integrar o 

idoso no espaço acadêmico e na comunidade local e regional, possibilitando a troca de saberes 

e a efetivação do tripé Ensino-Pesquisa e Extensão, modificando seu cotidiano e promovendo 

melhor preparação para a vivência da aposentadoria. 

 O objetivo do Programa é o de criar espaço na Universidade de inserção da população 

adulta e idosa para formação política, social, econômica e cultural no desenvolvimento de suas 
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potencialidades para que, tendo consciência de seu protagonismo no exercício da cidadania, 

atue e interaja no contexto em que vivem, promovendo a conquista de uma maior participação 

social e política na melhoria da sua qualidade de vida; Promover ações de inserção dos idosos 

em programas e projetos sociais no Município e Região e estimular para que sejam 

multiplicadores de ações e informações na comunidade com conhecimento acadêmico e o 

desenvolvimento de habilidades para o enfrentamento do processo de envelhecimento e 

preparação para a vivência da aposentadoria. 

 

Procedimentos Adotados: Atendendo a uma perspectiva pedagógica da educação 

permanente, a metodologia de ação se dá atendendo a uma organização modular integrativa 

envolvendo o desenvolvimento de módulos semestrais onde a partir de um conjunto de 

conhecimentos possa compreender a sua realidade de forma crítica, atuando como cidadão, 

reivindicando seus direitos buscando o delineamento de formas/estratégias efetivas de 

inserção, bem como, propiciar outras vivências que integram o rol de indicadores de uma 

melhor qualidade de vida na terceira idade; oficinas permanentes como língua e cultura 

Espanhola, língua e cultura alemã, língua e cultura Inglesa, inclusão digital - módulo básico e 

avançado, artes – módulo poesia e pintura, memória, reeducação alimentar, musculação, 

“Yôga”, natação e Cine debate; oficinas temporárias; atividades de visitas técnicas na 

comunidade; atividades de Monitoria nas escolas próximas à Instituição, hospitais, asilos e 

grupos de idosos; A monitoria se constitui num projeto cujo objetivo é, além de possibilitar ao 

idoso que já participou do Programa permanecer vinculado à UNATI participando das diversas 

oficinas ofertadas, tem como objetivo principal à inserção dos idosos em projetos e programas 

sociais na comunidade local. atividades do Grupo de Estudos Pesquisa da UNATI denominado 

GEPU realizado com acadêmicos estagiários, Bolsistas de Extensão e acadêmicos 

colaboradores no Programa; atividades de alfabetização de adultos; atividades de educação 

Física como musculação, natação, “yôga”, alongamentos, atividades recreativas e gincana da 

UNATI; atividades de vivências Inter geracionais e atividades artísticas culturais; atividades 

grupais realizados em sala de aula; atividades permanentes de educação física; atividades de 

interação grupal; atividades de vivências na terceira idade e realização de eventos para a 

comunidade interna e externa à Instituição como a apresentação pública dos resultados das 

oficinas permanentes e temporárias, apresentação pública da atividade de pesquisa 
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denominada Momento Ativo no Bairro realizado pelas pessoas adultas e idosas participantes 

do Programa; amostras de artes realizadas em diversos espaços públicos internos e externos 

à Instituição, realização anual do Bazar da UNATI, realização da festa junina da UNATI; 

realização da formatura dos participantes da UNATI; participação em eventos científicos de 

pesquisa e extensão no espaço interno e externo à Instituição; atividades de formação de 

multiplicadores de informação no Programa para realizarem atividades externas à Instituição; 

publicações científicas referentes às ações e atividades desenvolvidas no Programa em 

eventos local, regional, Estadual, Federal e Internacional. 

 

Resultados: Podemos apontar como resultados: a) a realização de atividades físicas, culturais 

e sociais; aulas semanais que se constituem como ensino para idosos, bem como espaço de 

formação teórico-prática de alunos que realizam seu estágio no Programa; c) sensibilização 

dos idosos como multiplicadores de informações em seus grupos de origem e na comunidade 

local; d) envolvimento pessoal dos idosos com as atividades no Programa, que por sua vez 

estimula a criatividade e aumenta sua autoestima; e) maior envolvimento das alunas 

estagiárias em sala de aula como reflexo das atividades desenvolvidas no Programa; e) 

estímulo para que o idoso, através da troca mútua, partilhe uma cultura que vai além dos livros 

ou documentos, dado que sua construção remete-se à experiência de vida; f) possibilidade de 

uma educação permanente, que vai além de uma escola ou instituição, mas sim inteirar o idoso 

às transformações do mundo; g) maior envolvimento dos idosos em atividades e projetos na 

comunidade local; h) maior estímulo e incentivo para mudanças de atitudes, ocupação de 

tempo, organização do cotidiano e diminuição do uso de medicamentos. A perspectiva 

pedagógica da educação permanente na educação específica de pessoas adultas e idosas 

participantes do Programa ultrapassa o âmbito pessoal e familiar, possibilitando a construção 

de espaços efetivos de participação e reinserção social na comunidade local e regional. No 

contexto aqui descrito, a inserção participativa do idoso na sociedade começa quando decide 

se incorporar ao programa UNATI, mas é quando ultrapassa a representação de ser velho para 

a de estar na terceira idade que isso se concretiza. As mudanças pessoais, familiar e 

comunitário desencadeado vão além dos muros da universidade e atinge a comunidade.  

O desenvolvimento das atividades, os conteúdos efetivados pelos módulos e o 

desenvolvimento das diferentes atividades, principalmente a efetivação do projeto de inclusão 
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digital e o Projeto Monitoria, concretizam a relação social e atinge as relações intergeracionais, 

tão importante para a desmistificação e erradicação dos preconceitos sociais e para a 

construção de uma nova sociabilidade que promova uma nova concepção de ser idoso.  

 

Considerações Finais: Os projetos UNATI no espaço acadêmico se constituem na década de 

90 numa forma da Universidade cumprir o seu compromisso com a educação popular, 

oferecendo espaços e condições biopsicossociais e de participação social e política para que 

o idoso possa criar e recriar seu cotidiano sempre visualizando novos enfoques e perspectivas 

que o emancipe enquanto ser social a partir das condições físicas e psicossociais. Assim, com 

a compreensão, análise e sistematização de conhecimentos adquiridos possam construir uma 

nova visão de homem e de mundo, redimensionando a sua vida cotidiana. 

Com certeza, pode-se afirmar que o espaço da UNATI é um espaço de convívio e 

sociabilidade, de encontro de gerações, de quebra de isolamento e solidão, proporcionando 

condições para derrubar mitos e preconceitos sociais relativos aos mais velhos, levando-os a 

contestar e rever muitos dos papéis que a sociedade procura lhes impor, como é também um 

espaço profícuo de integração e participação efetiva do idoso na sociedade. 

Portanto, resgatar a dignidade do idoso, reduzir os problemas de solidão, quebrar 

preconceitos e estereótipos no indivíduo e oferecer oportunidades de lazer e de socialização, 

reinserindo-o na sociedade, é desafio que precisamos enfrentar. O conhecimento e a 

experiência popular que ele traz ao seio da universidade, assim como sua presença ativa nesse 

contexto, introduzem a “ciência do cotidiano”, que produz uma nova verdade e constrói uma 

nova imagem do “ser velho”, quebrando o mito da inutilidade social, da decadência, do 

obsoletismo. 

 

Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; Fone: (045) 3379-7111 

Número de Correspondência Registrada (CR): 6266/2002 

 

Referências: 

DECRETO, número 1.948, de 03 de Julho de 1996, que regulamenta a Lei 8.842, de 04 de 
janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. 
ODORIZZI, R. O Projeto “Pessoa Idosa: Vida e Cidadania com novos enfoques” na 
construção da cidadania do Idoso: Relato de uma experiência. Monografia de Especialização 
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Projeto de Extensão Universitária. Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. 
Campus de Toledo. 2000. 
ODORIZZI, R. A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNIOESTE/Toledo: Construindo 
Espaços de Inserção Social do Idoso. Dissertação (Mestrado em Serviço Social e Política 
Social), Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina, Paraná. 2003. 
ODORIZZI, R. Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI. Oficina 
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ODORIZZI, R. Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI. Projeto 
Permanente “Terceira Idade, Inclusão Digital e Educação Permanente”.  Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo. Toledo, Paraná. 2015. 
POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO. Lei 8.842, de 04/01/94. Dispõe sobre a Política Nacional 
do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências, 1994. 

  



 

 

O PROJETO RONDON E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Marcos Freitas de Moraes649 

 Thaís Souto Bignotto650 
Participantes: Jaqueline Antonello651, Maria Luísa Konrad Bettoni652, Simone Karine Rothen653 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Cascavel – Desenvolvimento regional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: educação; formação continuada; trabalho docente. 

 
Resumo 
 
Este trabalho relata a experiência de formação continuada realizada junto aos professores da 
educação básica de Dois Irmãos do Buriti – MS ao longo da Operação Pantanal do Projeto 
Rondon. Para efetivar a experiência formativa, diversas temáticas relacionadas à educação 
foram abordadas com os professores de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, 
por meio de oficinas que objetivaram o aprofundamento teórico-prático acerca de temas 
cotidianos nos ambientes escolares.  
 
Apresentação 
 

A atividade apresentada neste trabalho fez parte do conjunto de ações desenvolvidas 
junto aos profissionais da educação de Dois Irmãos do Buriti – MS, durante o Projeto Rondon 
– Operação Pantanal, no período de 5 a 23 de julho de 2018. A Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (Unioeste), enquanto instituição de ensino superior participante da Operação 
Pantanal, ficou responsável pelo planejamento, organização e execução de atividades 
direcionadas ao Conjunto “A” do Projeto Rondon. As ações desse conjunto dizem respeito à 
cultura, saúde, direitos humanos, justiça e educação. 

No que se refere à educação, as ações foram organizadas de forma a abordar temas 
de interesse da população buritiense, em especial, relacionadas aos interesses e necessidades 
formativas dos professores de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio do 
município. Enquanto ação do governo federal, destinada ao desenvolvimento sustentável e de 
fortalecimento da cidadania, em parceria com universidades brasileiras, o Projeto Rondon atua 
como mediador de ações de formação continuada e capacitação de pessoas nos mais diversos 
setores profissionais (BRASIL, 2017).   

Uma das intenções do projeto é a formação de multiplicadores, isto é, de sujeitos 
engajados no constante repasse de conhecimentos visando melhorias nas comunidades nas 

 
649 Doutor, Química, CECE, Toledo. E-mail: marcos.moraes@unioeste.br.  
650 Doutora, Engenharia de Pesca, CECE, Toledo. E-mail: thais.bignotto@unioeste.br. 
651 Acadêmica de graduação, Pedagogia, CCH, Francisco Beltrão. E-mail: jaqueline_antonello@hotmail.com. 
652 Licenciada, Ciências Sociais, CCHS, Toledo. E-mail: malu.bettoni@gmail.com. 
653 Acadêmica de graduação, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: pro-simonekarine@hotmail.com. 
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quais são partícipes. Ao direcionar ações multiplicadoras para os professores da educação 
básica do município onde as rondonistas atuaram durante a Operação Pantanal, a Unioeste 
esteve comprometida com algo que também é função do Estado, a formação docente 
continuada.  

A Lei n° 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) é clara 
ao enfatizar a necessidade formativa dos professores para além do que aprendem na formação 
inicial, bem como, chama atenção para a responsabilidade da educação superior na formação 
contínua dos sujeitos que forma.  
 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:  
[...]  
II – Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua (BRASIL, 2005, p. 
20). 
 

Ainda, o Art. 63 dessa mesma lei é enfático ao esclarecer que os institutos superiores 
de educação manterão “programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis” (BRASIL, 2005, p. 26). O Projeto Rondon, enquanto atividade 
extensionista realizada conjuntamente às comunidades e universidades, ajudou a cumprir com 
esse objetivo legislativo ao promover atividades junto aos professores, nesse caso, uma série 
de oficinas com o objetivo de qualificação e aprimoramento da prática profissional.    
 
Procedimentos Adotados 
 

O primeiro dia de atividades formativas com os profissionais da educação de Dois 
Irmãos do Buriti, envolveu discussões relativas à educação especial e inclusiva e aos distúrbios 
de aprendizagem. Já o segundo dia de atividades com o mesmo grupo de participantes, foco 
deste trabalho, foi organizado de modo a contemplar temáticas diversas que pudessem suscitar 
diálogos e debates acerca de situações que perpassam a educação continuamente. Cada 
temática distinta, mas, relacionada ao plano formativo mais amplo, foi abordada no formato de 
oficinas com características singulares. As oficinas tematizaram, respectivamente, sobre: 
evasão escolar, relação professor-aluno, identificação de violência infantil, prevenção da 
violência sexual na infância, motivação na educação e relações de poder e disciplina escolar.  

Para dar início às atividades, desenvolvidas nos períodos matutino e vespertino do dia 
16 de julho de 2018, a população beneficiada com a ação, ou seja, os participantes das oficinas, 
foram recebidos com agradecimentos relacionados à sua participação na atividade formativa 
anterior, bem como, pela alegria das rondonistas em novamente contarem com um público 
interessado. O número de participantes da ação de formação conjunta e continuada foi de 
aproximadamente 180 pessoas, entre elas, professores da educação básica, gestores, 
diretores, atendentes, inspetores e profissionais do transporte escolar. 

Seguidamente à recepção dos participantes, e de maneira propositalmente 
motivacional, teve início a exposição sobre evasão escolar, a partir do estabelecimento de 
relações entre evasão e emoção, vez que a permanência dos estudantes nas escolas também 
está muito relacionada ao gostar de frequentar o ambiente. Por meio de apresentação de 
slides, explicitaram-se os possíveis porquês da evasão escolar, de acordo com diferentes 
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visões sobre o assunto. Além de expor alguns pontos de vista, enfatizou-se que não existe um 
culpado para esse problema, pois, a temática é complexa e envolve uma série de elementos, 
entre eles, o grau de responsabilidade que cada pessoa/instituição assume em prol do sucesso 
escolar dos alunos.  

Posteriormente à discussão das possíveis causas da evasão, o foco da apresentação 
esteve situado na problemática de como fazer da escola um ambiente mais atrativo para os 
estudantes. Mesmo que não haja uma “receita” a seguir para resolver a situação da evasão, 
foram apresentadas sugestões de ações que podem ser realizadas pelo coletivo das 
instituições de ensino na tentativa de trazer e manter os alunos na escola.  

  Por considerar que um dos elementos influentes na permanência do estudante na 
escola é a relação professor-aluno, a segunda oficina desse dia de formação com os 
professores consistiu na apresentação do documentário “Que letra é essa?”. Essa oficina, 
aprimorada a partir de apresentação no XVIII Seminário de Extensão da Unioeste, ao expor 
um filme que trata da história de uma criança repetente, possibilitou que cada professor e/ou 
profissional da educação de Dois Irmãos do Buriti refletisse e dialogasse sobre sua própria 
prática profissional, identificando criticamente pontos sensíveis para melhoria.  

De modo geral, o objetivo dessas duas oficinas, interligadas de modo interdisciplinar, 
foi provocar um “afastamento” da visão dos professores sobre si próprios, a fim de refletirem 
sobre suas práticas também através do olhar dos alunos e de seus familiares. Isso foi possível 
porque o documentário, junto à mediação das rondonistas, teve o potencial de alavancar 
discussões sobre fracasso escolar, relação família-escola e relação professor-aluno que 
puderam ser relacionadas às vivências cotidianas dos profissionais da educação.  

Na continuidade de abordagem das temáticas das oficinas, outro tema trabalhado foi 
a identificação de violência infantil. Visando evitar que situações de violência passem 
despercebidas na escola, justamente por ser um dos lugares com maior possibilidade de 
identificar se há algo errado acontecendo com a criança, optou-se, inicialmente, por trabalhar 
a classificação dos tipos de violência e o que está definido em lei sobre esse assunto, para que 
os participantes tivessem uma base do que pode acontecer e o amparo legal. Ainda, 
abordaram-se os grupos de risco, quais são os sinais e sintomas característicos que as 
crianças apresentam (ou como tentam esconder), além de diferenciar os sinais de violência de 
acidentes esporádicos, aspecto que demandou maior necessidade de discussões, pois, sem 
identificar que há algo de errado acontecendo com a criança, diminui-se a possibilidade de 
ações em sua defesa.  

A oficina seguinte, intitulada “Prevenção da violência sexual na infância” foi um 
importante complemento da oficina anterior por abordar especificamente o que é violência 
sexual (diferenciando abuso e exploração sexual) e quais são as formas de preveni-la. Um dos 
apontamentos de possibilidade preventiva da violência sexual é o próprio entendimento, por 
parte da criança, sobre aquilo que é apropriado ou inapropriado no que diz respeito ao contato, 
especialmente físico, que outras pessoas estabelecem com ela. Uma maneira mais lúdica de 
abordar essa conversa com as crianças é por meio da literatura. Por este motivo, o livro “Pipo 
e Fifi – Prevenção de Violência Sexual na Infância” foi utilizado como uma possibilidade de 
Educação Sexual, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito familiar, visando explicitar aos 
professores e/ou responsáveis por crianças como podem utilizá-lo para a prevenção da 
violência. 

Depois disso, refletindo coletivamente sobre motivação na educação foi comentado 
sobre a influência do professor com seus alunos, podendo instigá-los a serem mais 
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empenhados. Sabemos que há potencialização da aprendizagem quando o docente consegue 
compreender de forma empática e perspicaz a multiplicidade das personalidades que existem 
em seu meio, procurando estimulá-las para que aprendam e evoluam constantemente. Nesse 
caso, foi utilizada como exemplo a comparação entre o professor e o técnico de futebol. Isto é, 
os jogadores são responsáveis por criar os lances e fazer os gols, porém, é a estratégia do 
técnico que facilitará ou dificultará a construção do referido resultado e também é isso que 
acontece com trabalho docente.  

A última oficina do dia abordou a temática das relações de poder e da disciplina escolar, 
objetivando explicitar a importância da disciplina e a produtividade do poder nos ambientes 
escolares, a partir das categorias de análise de Michel Foucault. Por meio dos debates, que 
também perpassaram a diferenciação entre autoridade e autoritarismo, os participantes se 
aproximaram de discussões afetas ao seu dia a dia profissional. Para encerrar as atividades 
do momento formativo com os profissionais da educação, realizou-se a entrega de um 
questionário de avaliação do dia e, em seguida, um sorteio de brindes arrecadados no 
município, bem como algumas falas de agradecimento que enfatizaram a felicidade pela 
oportunidade de diálogo interdisciplinar e a gratidão pela receptividade e pelas trocas de 
conhecimentos e experiências.  

 
Resultados 
 

As oficinas realizadas no segundo dia de formação continuada de professores 
contaram com a participação aproximada de 180 profissionais, alcançando os resultados 
esperados. Desse total de profissionais, 115 responderam a uma pesquisa de satisfação sobre 
as oficinas ministradas durante todo o dia.   

Quanto aos temas selecionados para compor a formação, mais de 90% responderam 
ter gostado, assim como em relação a distribuição dos temas ao longo do dia, em que 87% 
também responderam que gostaram (figura 1). Ao serem questionados se a abordagem 
temática das oficinas foi realizada da forma prevista, 97% responderam que sim. Em relação 
aos conteúdos propostos, 94% responderam que ajudariam na sua prática profissional, 
enquanto apenas 2,6% responderam que não ajudaria (figura 2). 

A satisfação dos profissionais que acompanharam a oficina foi positiva, 53 pessoas 
disseram que a oficina foi “ótima”, 44 responderam que foi “boa” e 14 “satisfatória”. Não teve 
nenhum voto para “ruim” e uma pessoa não respondeu.  

Compreendeu-se, portanto, que a oficina foi de extrema relevância para os sujeitos 
que estiveram presentes. Por meio da formação continuada, os profissionais da educação de 
Dois Irmãos do Buriti tiveram acesso a mais informações e conhecimentos sobre temas 
relevantes para seu dia a dia e as rondonistas responsáveis pelas atividades também 
aprenderam muito pelo contato e troca de experiências.    
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Figura 1: Gráfico de satisfação em relação aos temas das oficinas ministradas no segundo dia de formação 

continuada dos professores. 

 

 
Figura 2: Gráfico quanto a abordagem dos temas e utilidade na prática profissional. 

 
Considerações Finais 
 

Atualmente e de maneira predominante na sociedade, as escolas costumam ser os 
ambientes em que crianças, adolescentes, jovens e adultos têm contato com a educação 
formal e, portanto, com a sistematização dos conhecimentos científicos historicamente 
elaborados pelo homem. Sendo a escola uma das principais instituições sociais de formação 
humana, cabe a ela primar pela qualidade do ensino de todos os alunos e, para fazer isso, é 
necessário atentar à formação dos sujeitos responsáveis pela formação de outrem: o professor.  

Considerar a importância da formação docente perpassa não somente a formação 
inicial, mas envolve a necessidade da formação continuada. Nesse caso, é importante enfatizar 
que a formação profissional contínua não é mera responsabilidade individual dos professores, 
mas responsabilidade estatal, que idealmente se efetiva por meio de ações de instituições de 
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educação superior. O Projeto Rondon, ao mobilizar universidades e comunidades para a 
imprescindibilidade da qualificação profissional, também atua no processo de formação 
docente e, ao fazê-lo, sensibiliza todos os envolvidos. 

Tal sensibilização acerca da importância e da necessidade formativa foi evidente após 
o término das atividades desenvolvidas com os profissionais da educação, pois, a maioria dos 
participantes relatou ter gostado das oficinas e que as discussões relativas a elas seriam 
pertinentes à qualificação da prática profissional. Enquanto acadêmicas de graduação, 
consideramos que as atividades desenvolvidas foram formativas tanto para os profissionais do 
município como para nós mesmas, haja visto que, além de ensinar, também aprendemos muito 
a partir da experiência e da convivência com a comunidade buritiense.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone para contato: (45) 3220-5707 
E-mail: projeto.rondon@unioeste.br 
Site:https://www5.unioeste.br/portal/proex/proex/extensao-cultura/dac-proex/projeto-
rondon/inicio-rondon 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53407/2018.  
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Resumo 
 

O projeto objetiva produzir conhecimento científico por meio do monitoramento da 
mortalidade materna, fetal e infantil e, assim, fornecer subsídios para o planejamento de ações 
em saúde ligadas a melhoria da assistência da população-alvo, seguindo o plano de contribuir 
para redução dos indicadores de mortalidade materna e infantil. A perspectiva é consolidar o 
projeto como uma referência no tema, que monitora a assistência e ao mesmo tempo oferta 
ações de capacitação aos profissionais de saúde. 
 
Apresentação 
 

A taxa de mortalidade infantil (TMI) consolidou-se nas últimas décadas como 
importante indicador de qualidade de vida das populações, por refletir, de maneira geral, não 
apenas o risco de morte dos nascidos vivos em seu primeiro ano de vida, mas também as 
condições de desenvolvimento socioeconômico da região em que se pesquisa, bem como o 
acesso e a qualidade da assistência à saúde materna e da população infantil. Esta taxa tem 
revelado expressiva tendência de redução globalmente (Lansky, 2007). O coeficiente de 
mortalidade está padronizado internacionalmente como o número de óbitos de crianças 
menores de um ano dividido pelo número de nascidos vivos, multiplicada por 1.000. Para 
melhor compreensão, a TMI pode ser dividida em dois componentes: a mortalidade neonatal 
(óbitos de 0 a 27 dias de vida) e a pós-neonatal (28 dias a um ano). A mortalidade neonatal 
(MN), por sua vez, é subdividida no seu componente neonatal precoce (0 a 6 dias completos 
de vida) e componente neonatal tardio (7 a 27 dias de vida) (Ripsa, 2008). 
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Dentro de suas aplicações, as progressões das TMIs fornecem subsídios ao 
planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-
natal e ao parto, bem como sobre a saúde na infância (Jobim, 2008). No Brasil, o coeficiente 
de mortalidade infantil para a região Sul do país, que foi de 16,9 óbitos por mil 
nascidos vivos no ano de 2000, caiu para 14,1 em 2005 e para 11,3 óbitos por mil nascidos 
vivos em 2011 (Brasil, 2016). Contudo, embora haja progresso nos últimos anos, maiores 
intervenções se fazem claramente necessárias ao se analisar as taxas díspares entre as 
diversas regiões do Brasil. A região Nordeste apresentou índices de 35,9, 25,9 e 18 óbitos por 
mil nascidos vivos nos respectivos anos em comparação com a região Sul, devido ao seu 
potencial de desenvolvimento econômico superior àquela (Frias, 2002). 

Esta característica na distribuição das mortes infantis demonstra a importância de 
identificar os seus determinantes, analisando as variações populacionais, geográficas e 
temporais da mortalidade infantil, reconhecendo as situações de desigualdade e tendências 
que demandem ações e estudos específicos. Portanto, mobilizar os serviços de saúde, os 
profissionais e acadêmicos da área para o estudo e a investigação dos óbitos infantis permite 
identificar e realizar intervenções auxiliares para a redução da TMI. 

Pesquisas apontam que a mortalidade infantil possui múltiplos fatores associados: 
disparidades socioeconômicas, além das condições de vida da mãe e aspectos biológicos da 
criança como apgar, entre outros (Victora et al., 2011). Pontualmente, a assiduidade às 
consultas de pré-natal, a idade da mãe, escolaridade, renda, situação conjugal da mesma e 
ocupação são variáveis associadas a taxas significativas de mortalidade neonatal (Bryant et 
al., 2010). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) determina como estratégia para reduzir a 
mortalidade infantil o mínimo de intervenções médicas possíveis durante o parto, dentre as 
quais o procedimento cesariano, que se torna cada dia mais frequente (Granzotto et al., 2012). 
Para a OMS, índices de partos cesáreos superiores a 15% são considerados injustificáveis, 
independente das condições de saúde e cultura de uma região ou país. Em 
contrapartida, outros estudos enfatizam um efeito protetor do parto cesáreo contribuindo 
para minimizar a mortalidade neonatal no setor privado, já que tem proporcionado qualidade 
do serviço, atenção ao parto e demonstra íntima relação com a condição social e econômica 
da família. Para alguns, o parto cesariano pode reduzir em até 45% o risco de morte neonatal 
precoce quando comparado ao vaginal (Faúndes et al., 2004).  

Assim, estando a qualidade de vida e dos serviços da saúde intimamente interligada 
aos índices de mortalidade infantil de uma região, propôs-se o presente projeto a partir da 
análise de progressão de taxas de mortalidade em uma regional de saúde do estado do 
Paraná, a qual já apresentou índices preocupantes de mortalidade infantil superiores a 20 
óbitos por 100 mil nascidos vivos (SESA, 2004). Localizada no sudoeste do Paraná e sediada 
no município de Francisco Beltrão, a 8ª Regional de Saúde exibe características culturais 
peculiares que podem se estender tanto aos aspectos socioeconômicos quanto ao setor da 
saúde, que justificam uma abordagem específica no estudo da mortalidade infantil. 

 
 
Procedimentos Adotados 
 

As atividades do projeto envolvem reuniões de trabalho e estudo entre acadêmicos e 
orientadores, participação em cursos de capacitação e reuniões no Comitê de Prevenção da 
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Mortalidade materna, fetal e infantil que envolve docentes, discentes e profissionais de saúde, 
entre eles enfermeiros, técnicos, equipe médica e administração envolvida. Nas reuniões de 
trabalho é realizada a avaliação das atividades desenvolvidas, organizada a agenda de 
trabalho, distribuídas as tarefas e apresentado os resultados. Já as reuniões no Comitê 
realizam a análise e diagnóstico das fragilidades e potencialidades da assistência à saúde da 
população alvo, de onde saem os dados técnicos sobre a mortalidade e suas causas, sobre os 
quais se debruça a universidade para o trabalho científico.  

Outras atividades práticas envolvem a produção de boletim informativo a partir desta 
coleta de dados junto aos óbitos analisados pelo comitê, análise dos dados e a redação do 
texto, com divulgação principalmente em eventos universitários de cunho científico e de 
interação acadêmica com a sociedade, como as ações temáticas em praça pública. Neste ano 
de 2019 houve, ainda, a possibilidade de participar com divulgação do projeto no Sarau de 
Extensão da Unioeste (Imagem 1) e também no III Congresso Nacional de Ciências Aplicadas 
a Saúde (Imagem 2) no campus de Francisco Beltrão, além de realizar acompanhamento de 
consultas pediátricas em uma unidade de atenção básica para aprimorar o conhecimento sobre 
a temática que envolve indiretamente o óbito fetal e infantil.  
 

 
 

Imagem 1 – Divulgação do projeto no Sarau da Extensão da Unioeste, campus Francisco Beltrão. 
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Imagem 2 – Resultados derivados do projeto no III Congresso Nacional de Ciências Aplicadas a Saúde, 
Unioeste, campus Francisco Beltrão. 

 

 
Resultados 
 

Desde o seu início em 2013, as ações deste projeto visam produzir informações que 
sirvam como embasamento teórico para o planejamento de ações em saúde ligadas a 
qualificação profissional, orientação de gestantes e familiares e melhoria na assistência à 
saúde, em especial, materna e infantil. Isso tem sido feito por meio do acompanhamento do 
monitoramento realizado pelo Comitê de Mortalidade Materna e Infantil da 8ª Regional de 
Saúde de Francisco Beltrão, a partir da participação de alunos e orientadores nestas reuniões. 
O projeto já levantou um banco de dados de mortalidade infantil referente aos anos de 2005 
até 2018, sendo deste último dados ainda preliminares, e tem demonstrado que, ao longo dos 
últimos anos, a 8ª Regional de Saúde apresentou taxas de mortalidade infantil acima da média 
paranaense, atingindo seu valor mais expressivo em 2013 com 15,2 óbitos por 1000 NV. A 
partir disso, houve um replanejamento dos serviços de saúde nos 27 municípios, resultando 
em 2015 numa taxa de 7,1 óbitos por 1000 NV (Figura 1). 
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Figura 1 – Taxa de mortalidade infantil para cada mil nascidos vivos. Fonte: 8ª RS-PR/SIM-SINASC. 

 

A partir do ano de 2015 nota-se nova elevação das taxas de mortalidade da 8ª RS, 
porém ainda mantendo-se abaixo das taxas estaduais. Isso parece estar ligado a maior 
incidência de nascimentos com malformações congênitas, causa esta não relacionada 
diretamente a assistência à saúde materna, classificados como óbitos não evitáveis. Porém, 
ainda são necessários maiores estudos sobre este aspecto para afirmar os motivos para esta 
nova tendência de ascensão de taxas de mortalidade na regional estudada, de forma a 
transformar esta informação em ação em saúde e resultados para a sociedade.  

Esta característica variante de taxas de mortalidade infantil demonstra a importância 
de identificar os seus determinantes, analisando as condições envolvidas, reconhecendo as 
situações de desigualdade e as tendências que demandem ações e estudos específicos. 
Portanto, mobilizar os serviços de saúde, os profissionais e acadêmicos da área para o estudo 
e a investigação dos óbitos infantis permite identificar e realizar intervenções auxiliares para a 
redução da TMI. 
 
Considerações Finais 
 

Todo desenvolvimento do projeto leva à inserção e à inter-relação da universidade e 
dos acadêmicos de medicina com a comunidade, com atividades de observação de consultas 
da gestante e da criança, com participação ativa da equipe nas atividades do projeto, além da 
circulação de informações relevantes em forma de boletim da mortalidade materna e infantil, 
um instrumento de relevância científica na saúde pública. A perspectiva é consolidar o projeto 
como uma referência na temática, que monitora a assistência e ao mesmo tempo oferta ações 
de capacitação aos profissionais de saúde envolvidos, colaborando para a redução progressiva 
das taxas de mortalidade materna e infantil. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Prof. Me. Rodrigo Barbosa da Cruz, e-mail: prof.rdcruz@gmail.com. UNIOESTE – Centro de 
Ciências da Saúde, telefone: (46) 984046239. 
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Modalidade: Comunicação Oral 
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Resumo 
 
O trabalho apresenta as atividades desenvolvidas no projeto de extensão “Observatório da 
Questão Agrária no Paraná”. Neste, acompanha-se os conflitos no campo paranaense, 
divulgando e promovendo debates com a comunidade externa e acadêmica através das 
postagens no site, realização de eventos, assessorias e divulgação de dados sistematizados. 
Por fim, apresenta-se breve análise da conjuntura agrária do Paraná, tendo como base os 
dados do DATALUTA/PR, atividade relacionada ao Observatório.  
 
Apresentação 
 
O Observatório da Questão Agrária no Paraná foi formado em 2013 e reúne pesquisadores 
dos seguintes grupos de pesquisa: GEOLUTAS658, GETERR659, LAGEA660, LATEC661, 
ENCONTTRA662, CERESTA663 e NAPTerra664. Inicialmente, foi criado o blog do 
Observatório665 para que pudessem ser divulgadas informações relacionadas à Questão 
Agrária no Paraná. Na Unioeste, o Observatório foi oficializado como projeto de extensão no 
ano de 2016 sendo desenvolvido no Grupo de Pesquisa de Geografia das Lutas no Campo e 
na Cidade (GEOLUTAS), contando com a participação de professores e alunos da graduação 
e pós-graduação em Geografia dos campus de Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão. 

 
656 Doutor, docente do curso de Geografia, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras (CCHEL), campus 
de Marechal Cândido Rondon. E-mail: djoni.roos@unioeste.br.  
657 Graduanda do curso de Geografia, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras (CCHEL), campus de 
Marechal Cândido Rondon. E-mail: carolineester16@outlook.com. 
658 Grupo de Pesquisa de Geografia das Lutas no Campo e na Cidade, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE), campus de Marechal Cândido Rondon. 
659 Grupo de Estudos Territoriais, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Francisco 

Beltrão. 
660 Laboratório de Geografia Agrária, Universidade Estadual de Maringá (UEM). 
661 Laboratório de Análises Territoriais Campo-Cidade, Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
662 Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra, Universidade Federal do Paraná (UFPR).  
663 Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais no Campo e na Cidade, Universidade Estadual do 

Centro Oeste do Paraná (UNICENTRO), campus de Irati. 
664 Núcleo de Apoio aos Povos da Terra, Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA).  
665 O blog pode ser acessado em: http://questaoagrariapr.blogspot.com.br. 
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Ao Observatório, integrou-se o Banco de Dados da Luta pela Terra no Paraná 
(DATALUTA/PR), cujas atividades são desenvolvidas pelo GEOLUTAS desde 2005. 
O desenvolvimento do Observatório e do DATALUTA/PR tem permitido acompanhar os 
conflitos que ocorrem no campo paranaense e, assim, compartilhar esses acontecimentos para 
a comunidade, a fim de visibilizar às dificuldades enfrentadas pelos povos originários e 
camponeses (ameaças, violências, despejos, fome etc.). Assim, o projeto de extensão tem se 
proposto a articular e ampliar o caráter de divulgação das temáticas relacionadas à questão 
agrária no Paraná, construindo um banco de dados sobre os conflitos no campo, uma base de 
notícias, artigos, vídeos, dissertações e teses, promovendo debates nas universidades, 
territórios das comunidades, assentamentos rurais e locais de formação dos movimentos 
sociais; coletando, organizando e espacializando informações sobre a questão agrária no 
estado; elaborando materiais didáticos e realizando ações formativas sobre o tema da Questão 
Agrária. Ao mesmo tempo, o Observatório tem atuado como articulador da relação 
Universidade/comunidades rurais, melhorando as estratégias de comunicação dos resultados 
de pesquisa e propiciando momentos em que possam ser construídas pautas tanto de pesquisa 
como de extensão conjuntas. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia do projeto tem procurado contemplar ensino, pesquisa e extensão, de forma 
articulada. O site do Observatório é a ferramenta de fácil e livre acesso, utilizada para publicar 
notícias e pesquisas sobre a Questão Agrária no Paraná, dados do DATALUTA/PR e materiais 
produzidos pelos movimentos sociais. As postagens são realizadas periodicamente, em rodízio 
entre os grupos de pesquisa participantes; a cada 5 dias são adicionadas novas notícias ao 
site. As publicações são feitas em forma de textos, elaborados por pesquisadores do 
Observatório, notícias sobre a questão agrária veiculados pelas mídias e cartas, notas e outros 
documentos elaborados pelos movimentos sociais. 
A metodologia do DATALUTA/PR consiste na coleta de dados de ocupações de terra e 
manifestações veiculados por jornais de circulação estadual (Folha de Londrina) e por sites, 
encontrados pela ferramenta Alertas Google. Após encontrar as notícias é feita a seleção das 
fontes a serem utilizadas e realizada a coleta de informações, como a data da ocorrência da 
luta, local/município, número de famílias ou de participantes, movimento responsável. Esses 
dados são organizados num banco de dados e é feita a digitalização das notícias. As 
informações são inseridas na Plataforma Dataluta666 e confrontadas com os dados da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT). Posteriormente, elabora-se o relatório anual DATALUTA-
Brasil667. 
O projeto tem desenvolvido também, reuniões com lideranças para assessoria às comunidades 
indígenas e camponesas tanto na universidade quanto nos seus respectivos territórios; 
organização de trabalhos de campo com discentes e outros professores nos territórios 
indígenas, quilombolas, assentamentos da reforma agrária e acampamentos de camponeses 

 
666 A plataforma constitui-se num banco de dados que congrega as informações de 15 grupos de pesquisa que 
formam a Rede Dataluta de Pesquisadores e estão localizados em diversas universidades públicas do Brasil 

(http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/dataluta/rede-dataluta/). 
667 Os relatórios anuais do Dataluta Brasil podem ser acessados em: 

http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/dataluta/periodicos-dataluta/relatorio-dataluta/brasil/. 
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sem terra; elaboração de cartas de denúncias e documentos de subsídio à defesa das 
comunidades camponesas e povos originários em luta pela terra e território; organização de 
eventos e debates sobre o tema da questão agrária na universidade com a presença de 
camponeses, indígenas e quilombolas.  
Dentre os eventos organizados pelo Observatório destaca-se a Jornada Universitária em 
Defesa da Reforma Agrária (JURA), realizada anualmente no mês de abril na Unioeste, 
campus de Marechal Cândido Rondon. Com a temática “Questão Agrária, Alimentação 
Saudável e Função Social da Terra” o evento do corrente ano teve como objetivo debater a 
relação entre questão agrária e função social da terra e como estes elementos se relacionam 
com a reforma agrária, demarcação dos territórios indígenas e produção de alimentos 
saudáveis no campo. Nessa ocasião, os sujeitos que lutam pela terra e pelo território, como 
camponeses e indígenas trouxeram para dentro da universidade suas contribuições, debates, 
demandas, reflexões, necessidades e sua cultura. Em diálogo com os conhecimentos 
acadêmicos construiu-se um debate extremamente proveitoso e esclarecedor entre os 
participantes do evento. 
Estima-se que, diretamente, o projeto atenda anualmente cerca de 400 pessoas. Entretanto, 
indiretamente, este número é bastante superior em vista do acesso ao blog e ao banco de 
dados da luta pela terra. 
 
Resultados 
 
A partir do Observatório da Questão Agrária no Paraná e do DATALUTA/PR é possível 
observar a existência de inúmeros conflitos no campo no Paraná. Tais conflitos decorrem de 
formas distintas de uso e ocupação da terra. De um lado a apropriação privada (muitas vezes 
ilegal), que usufrui da renda fundiária/territorial e dos recursos naturais sem a preservação dos 
mesmos, visando apenas a acumulação de capital. Terra como sinônimo de negócio, 
mercadoria. De outro, há aqueles que entendem a terra como espaço de trabalho fundamental 
para reprodução de seu modo de vida. Ou seja, os conflitos no campo decorrem da diversidade 
de formas de ocupação da terra e do território e dos efeitos desagregadores da expansão de 
um modelo agrícola e de sociedade no meio rural que privilegia a acumulação e a 
mercantilização da natureza (MARTINS, 1981; OLIVEIRA, 1987). Nesse sentido, as famílias 
lutam para obter seu direito à terra, realizando ocupações de áreas griladas do Estado ou 
improdutivas, reivindicando a criação de assentamentos rurais. O gráfico 01 mostra que, em 
relação aos anos anteriores, em 2018 diminuiu consideravelmente o número de ocupações, 
como também o número de famílias envolvidas nestas ações. Embora haja diminuição no 
número de ocupações de terras no Paraná, é importante destacar que tais ações causam 
incômodo para os ruralistas e políticos do estado, pois denunciam o caráter irregular da 
apropriação e utilização das terras atingindo o cerne do poder do agronegócio latifundiário 
(FABRINI; ROOS, 2014). 
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Gráfico 01: Número de famílias em ocupações de terra no Paraná – 1988-2018 

 
Os dados coletados indicam ainda que, em 2018, haviam cerca de 11.000 famílias em 
acampamentos e ocupações de terra no Paraná (DATALUTA/PR, 2018). Além das ocupações, 
também foram realizadas pelos movimentos camponeses e de povos originários 30 
manifestações, com ocupações de espaços públicos, fechamento de rodovias, audiências 
públicas, atos e encontros, entre outros. Nessas manifestações participaram cerca de 10.000 
pessoas. 
Os movimentos camponeses e indígenas no Paraná, tem sido alvos constantes de ações dos 
grandes proprietários de terra e do Estado. Neste processo, não raro os camponeses e 
indígenas têm sido expropriados e expulsos de suas terras/territórios por proprietários 
fundiários com aval do (ou pelo próprio) Estado como garantia de transformação da renda da 
terra em renda capitalizada. Em decorrência dessa lógica, podem ser citados 3 casos que 
ocorreram recentemente no Paraná, por exemplo: 1) O pré-assentamento Jangadinha, criado 
em 1997, no município de Cascavel. Neste viviam cerca de 30 famílias, sendo que destas, 19 
estavam regularizadas perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 
e outras 11 aguardavam o INCRA cumprir este mesmo processo de regularização. Após 22 
anos de negociação, o proprietário das terras alegou que o valor oferecido pelo INCRA era 
muito baixo e pediu reintegração de posse da área. Sendo assim, em maio de 2019 as 11 
famílias foram despejadas da área com a intervenção da Polícia Militar (PM) do Estado 
(SOUZA, 2019); 2) Outro conflito iminente ocorre no Sudoeste do estado, onde existem 7 áreas 
ocupadas e 4 delas receberam mandados de reintegração de posse. Essas áreas pertencem 
a empresas que são alvos de disputas judiciais por dívidas trabalhistas, impostos e multas de 
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órgãos ambientais. Essas áreas são ocupadas pelos camponeses há anos. No dia 17 de maio 
passado, os agricultores participaram de uma audiência pública no município de Clevelândia, 
exigindo que do INCRA a regularização fundiária das terras (GHISI; ALVEZ, 2019); 3) a 
expulsão dos camponeses pela construção da Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu, entre os 
municípios de Capitão Leônidas Marques e Capanema. A negociação para a justa indenização 
das famílias, por parte do empreendimento responsável, foi praticamente ignorada. Como não 
tinham para onde ir, os moradores permaneceram em suas casas, até que em outubro de 2018 
com o uso da força policial estes foram retirados e suas casas demolidas. É fundamental 
destacar que os dois primeiros casos apontados indicam o movimento de involução que a 
reforma agrária vem sofrendo no estado (ROOS; FABRINI, 2018). 
Na região Oeste do Paraná, um conflito muito intenso que perdura por vários anos é o da 
demarcação dos territórios dos indígenas Avá Guarani. As principais áreas de retomada dos 
Guaranis se concentram nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. No atual cenário político do 
Brasil, onde os principais nomes que estão no poder legitimam discursos de ódio, vemos muitas 
organizações nos municípios supracitados, promovendo graves ameaças, inclusive à vida dos 
indígenas. No município de Guaíra há uma forte ligação entre grandes proprietários de terras, 
comerciantes e políticos, que, através da Organização Nacional de Garantia ao Direito de 
Propriedade (ONGDIP) e outras instituições buscam intimidar os indígenas e até os técnicos 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Neste cenário, no corrente ano, também entrou em 
discussão a municipalização da saúde indígena, proposta refutada pelos indígenas em 
protestos nos mais diversos municípios do Paraná. 
Os conflitos pela terra demonstram que a questão agrária continua em evidência no Paraná, e 
que, para tanto, a realização da reforma agrária e a demarcação dos territórios dos povos 
originários e tradicionais é fundamental. Ressalta-se ainda que desde 2015, nenhuma família 
foi assentada no Paraná, conforme evidenciado nos dados levantados pelo Dataluta/PR. Neste 
mesmo contexto, também não houve nenhuma demarcação de territórios tradicionais dos 
povos indígenas desde 2015. Enfim, a complexidade da questão agrária no Paraná é 
impossível de ser ignorada. É nesse esforço de dar visibilidade às questões que envolvem a 
problemática agrária no Paraná que o Observatório tem sido construído.  
 
Considerações Finais 
 
A Questão Agrária no Paraná tem sido acompanhada através do trabalho realizado no 
Observatório. Existem muitas formas de resistências forjadas pelos camponeses e indígenas 
no processo de luta pela terra e território. Nesse contexto, adquire destaque às ações coletivas 
como ocupações de terras, retomadas, manifestações entre outras organizadas pelos 
movimentos camponeses e indígenas. A existência dessa organização dos sujeitos do campo 
é elemento principal na luta pela conquista dos seus direitos. 
O debate sobre a Questão Agrária do Paraná é muitas vezes, silenciado, principalmente na 
atual conjuntura do nosso país, por medo das retaliações que possam ocorrer. No entanto, 
através do Observatório da Questão Agrária no Paraná e do DATALUTA/PR, tem se fomentado 
cada vez mais esse debate, o qual é central para o desenvolvimento da sociedade. Assim, o 
observatório tem se constituído num mecanismo de socialização das problemáticas, ideias e 
conhecimentos com a comunidade, a fim de fortalecer a luta por direitos dos sujeitos do campo. 
 
Formas de contato com a ação 
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Resumo 
 

Este programa de extensão propõe a organização e estruturação do Observatório de 
Direitos Humanos, Cidadania e Movimentos Sociais da Unioeste a partir das discussões que 
envolvem os temas para o aprimoramento do processo de planejamento das políticas públicas 
do Paraná. Tem como objetivo contribuir com a formação acadêmica para o fortalecimento da 
cidadania e do controle social visando agregar, articular e fortalecer ações de extensão, ensino 
e pesquisa por meio da participação de docentes, discentes e agentes universitários, de várias 
áreas do conhecimento da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Dessa forma, o 
programa está inserido na perspectiva teórica da História Social e Cultural, que possibilita a 
realização de estudos e pesquisas com abordagem de temas que revelam experiências de 
sujeitos históricos antes invisibilizados em nossa sociedade. 
 
 
Apresentação 
 

As mudanças que afetam a vida, refletem as formas historicamente adotadas pelo 

desenvolvimento capitalista, seu modo de produção e de distribuição das condições para a 

reprodução material e cultural da humanidade. Em todo o mundo são observadas importantes 

consequências econômicas, sociais e ambientais que se distribuem desigualmente no campo, 

e no centro e na periferia das cidades. Observa-se então que o espaço é fragmentado, ou seja, 

se estrutura como um quebra-cabeça em que as peças fazem parte de um todo, mas cada uma 

delas tem sua própria identidade.  Essa fragmentação, quase sempre associada a um intenso 

crescimento urbano, faz com que os cidadãos não vivam a cidade por inteiro, mas apenas os 

fragmentos fazem parte de seu cotidiano e caracterizam o seu lugar, ou seja, o seu local de 

moradia, de trabalho, de estudo e de lazer – os locais por onde circulam. As desigualdades 

 
668 Doutorado em Educação, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: icroesch@hotmail.com  
669 Doutorado em Educação, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: pauloportoborge@gmail.com 
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mailto:pauloportoborge@gmail.com


 

 

Pá
gi

n
a8

32
 

sociais se materializam na paisagem urbana e quanto maiores forem as disparidades entre os 

diferentes grupos e classes sociais, maiores são as disparidades de moradia, acesso aos 

serviços públicos, e o direito à cidadania. Do mesmo modo, no campo se verificam 

desigualdades que se expressam de diversas formas e lutas sociais.  O direito à terra faz parte 

das questões discutidas pelos direitos humanos. Ele constitui a base para o acesso a 

alimentação, moradia e desenvolvimento, e, sem acesso à terra, muitas pessoas são colocadas 

em situação de grave insegurança econômica. O Observatório de Direitos Humanos, Cidadania 

e Movimentos Sociais da Unioeste é um programa de extensão da Universidade Estadual do 

Paraná que foi constituído no ano de 2018, para atender a tais perspectivas. Para isso, integra 

diversas áreas do conhecimento com a participação de docentes, discentes e agentes 

universitários vinculados a atividades de extensão, pesquisa ou ensino, nos diversos cursos de 

graduação e de pós-graduação, e se articula com entidades governamentais, não 

governamentais, da sociedade civil e o público em geral. A articulação e a integração 

acadêmica e institucional são efetivadas por meio de estudos, análises, projetos de pesquisa, 

dissertações e relatórios realizados a partir da produção dos participantes, das entidades 

envolvidas e dos planos de trabalho das unidades acadêmicas. Debates, discussões, reuniões 

e eventos sistemáticos serão realizados, e também, a produção de artigos e publicações. Por 

tudo isso se torna evidente a relevância acadêmica e social das ações desenvolvidas pelo 

Observatório, que tem como público alvo a sociedade paranaense em geral e como finalidade 

principal proporcionar o conhecimento a população para a melhoria das suas condições de 

vida. 

 
 
Procedimentos Adotados 
 

No programa desenvolvemos ações que, além de reunir dados da região, promoverão 

estudos sobre as questões que afligem a população local, regional e estadual. Nossa rede de 

pesquisadores e extensionistas está aberta aos programas e projetos que abordem a temática 

dos Direitos Humanos, Cidadania e Movimentos Sociais desenvolvida nas suas ações 

organizados a partir de temas de interesse. Este programa de extensão é de caráter 

multicampi, e são desenvolvidas atividades que valorizem a multi e transdisciplinaridade 

advinda das diferentes experiências de projetos e programas de extensão, ensino pesquisa. 
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Dessa forma, os grupos de pesquisa produzem, dados cartográficos multidimensional, 

produção e divulgação de teses e dissertações, construção de banco de dados, elaboração de 

documentos, bem como a realização de oficinas e eventos temáticos em áreas consideradas 

de relevância para o Observatório junto as populações vulneráveis nas regiões de abrangência 

da Unioeste. 

 
 
Resultados 
 

Como resultados das atividades propostas pelo observatório foram sendo incorporados 

alguns projetos de extensão desenvolvidos pelos pesquisadores como: o Projeto: Povos 

Indígenas; Juventude e Meio Ambiente (2018 – 2019) sob a coordenação da Profª. Drª. 

Marli Renate Van Borstel Roesler; o Projeto: Observatório da Questão Agrária do Paraná 

(2018 – 2020) sob a coordenação do Prof. Dr. Djoni Roos; o Projeto: Universidade, Escola 

e Cidadania (2018 – 2019) sob a coordenação da Coordenação: Profª. Drª. Nelsi 

Kistemache Welter; o Projeto: NUMAPE: Violência contra as Mulheres e Políticas Públicas 

Afirmativas no Oeste do Paraná (2018 – 2020) sob a coordenação da Coordenação: Profª. 

Drª. Ivonete Pereira; o Projeto: Cursinho Popular do Coletivo Makarenko no Bairro Cidade 

Nova- Foz do Iguaçu – PR (2018 – 2019) sob a coordenação da Coordenação: Profª. Drª. 

Silvana Aparecida de Souza; o Projeto: Unioeste em Ação: atividades interdisciplinares nos 

municípios de abrangência da UNIOESTE (2018 – 2019) sob a coordenação da 

Coordenação: Profª. Drª. Isabel Cristina Corrêa Röesch; o Projeto: Núcleo Maria da Penha 

– NUMAPE (2018 – 2020) sob a coordenação da Coordenação: Profª. Drª. Sonia Maria dos 

Santos Marques; o Projeto: Observatório Social dos Índios Guarani do Oeste do Paraná 

(2018 – 2020) sob a coordenação da Coordenação: Prof. Dr. Paulo Humberto Porto Borges. 

Dessa forma, os resultados dos projetos desenvolvidos, por meio das ações realizadas nos 

eventos, debates e fóruns de discussões com parceiros e apoiadores do programa, farão 

parte do espaço virtual que estamos construindo de uma forma colaborativa entre diversos 

pesquisadores. O engajamento e a participação dos mais variados projetos que observam, 

criam e vivenciam pesquisas nas universidades constituem um elemento fundamental para 

o desenvolvimento dessa iniciativa. 
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O Observatório pretende ser uma fonte consistente e confiável de consulta, aberta aos 

interessados em conhecer e entender as intervenções realizadas pelos pesquisadores nos 

projetos de extensão.  

 
 
Considerações Finais 
 

O programa procura cumprir um papel importante como um instrumento de 

conhecimento dos Direitos Humanos, Cidadania e Movimentos Sociais, à disposição da 

sociedade. Para os gestores públicos, o acompanhamento e a avaliação externa poderão 

proporcionar subsídios que permitam, se for o caso, uma melhor qualificação de suas 

formulações no futuro. Para a Universidade, proporciona-se a abertura de um amplo campo de 

pesquisa e de estreitamento de seus vínculos com a sociedade. Do mais, prima-se para que 

suas atividades se desenvolvam em sintonia com a autonomia acadêmica, em conjunto com 

outras instituições interessadas na compreensão das causas que aprofundam a questão social 

na atualidade.  

 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
observatoriodhunioeste@gmail.com 
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OBSERVATÓRÍO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SEGURANÇA ALIMENTAR E MEIO 

AMBIENTE 

 
Roberto S. Yamada670 (Coordenador da Ação de Extensão), Ana Paula Vieira1, Lirane E. 

Ferreto de Almeida1, Claudicéia Risso Pascotto1, Leia Carolina Lucio1, Geraldo E. Vicentini1, 
Franciele A. C. Follador1, Giovana Fanhani Tessaro671 e equipe 

 
Área Temática: (Ciências da Saúde) 

Linha de Extensão: (Saúde/meio ambiente) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: alimentação; segurança alimentar; qualidade de vida. 
 
Resumo 
 
No Brasil, as primeiras discussões sobre segurança alimentar surgiram no século XX, em 
meados dos anos de 1939. A preocupação com a questão alimentar da população era grande 
por parte dos governantes, essa preocupação acabou gerando políticas públicas e movimentos 
sociais com intenção de reduzir a situação de fome e desnutrição no território brasileiro. Desta 
forma, hoje, entende-se por segurança alimentar a garantia de todos ao acesso a alimentos 
básicos de qualidade em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essências, com base em práticas alimentares saudáveis, 
contribuindo, para uma existência digna em um contexto de desenvolvimento integral da 
pessoa humana. No entanto é preciso observar a fundo os aspectos de acessibilidade e 
disponibilidade dos alimentos na segurança alimentar e nutricional – SAN. Ainda que o maior 
foco da Segurança alimentar e Nutricional seja no combate a fome/desnutrição, hoje já 
consegue-se observar que há uma grande preocupação com a qualidade dos alimentos 
disponibilizados, ou seja, não se trata mais somente da questão física e higiênicas dos 
alimentos, mas também das questões nutricionais. Também é importante citar o conceito de 
Soberania Alimentar, que surgiu por volta da década de 1990 e destaca a importância da 
autonomia alimentar dos povos, respeitando a cultura e hábitos de cada país, assim como está 
associado à geração de emprego e a menor dependência das importações e flutuações de 
preços do mercado exterior. E ao analisar toda a questão ampla sobre o mundo 
contemporâneo, a saúde e a segurança alimentar, que desenvolveu-se o projeto observatório  
de vigilância em saúde, segurança alimentar e ambiente, como intuito de monitorar os 
indicadores que envolvem a segurança alimentar e a qualidade de vida do indivíduo, 
monitorando a situação da fome na região, a produtividade, as condições higiênicas sanitárias 
do preparo e distribuição dos alimentos, destino adequado dos rejeitos, entre outros que 
impactam no meio ambiente e diretamente sobre a vida da comunidade, disseminando 
conhecimento à população do sudoeste do paraná por meio de boletins técnicos. 
 

 
670 Professores do Centro de Ciências da Saúde, UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão PR.. E-mail: 

roberto.yamada@yahoo.com.br 
671 Acadêmica do curso de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde do campus de Francisco Beltrão-PR. E-mail: 

gftessaro1999@gmail.com 
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Apresentação 
 
A alimentação tem sido diariamente relacionada à qualidade de vida da população fazendo se 
discutir muito, nos últimos anos, sobre a Segurança alimentar e Nutricional no Brasil. O primeiro 
passo para alcançar a segurança alimentar é o acesso à alimentação,  embora,  até  onde  se  
sabe,  a  fome  não  seja  causada  pela  inexistência  de comida,  mas  porque  as  pessoas  
não  têm acesso  aos alimentos. Sendo assim, a segurança alimentar existe quando os 
moradores de uma casa têm acesso regular e permanente a alimentos suficientes para suas 
necessidades nutricionais. O termo segurança alimentar originou-se no Brasil em meados de 
1970, em uma época de crise alimentar mundial, ao qual seu foco de atenção voltava-se, 
principalmente, sobre o abastecimento de alimentos, ou seja, ao combate à fome. Ao longo 
das décadas este termo foi se aflorando e hoje entende-se por segurança alimentar e 
nutricional a garantia de todos ao acesso a alimentos básicos de qualidade em quantidade 
suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma 
existência digna em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. No entanto, 
é preciso observar a fundo os aspectos de acessibilidade e disponibilidade de alimentos na 
segurança alimentar e nutricional. Apesar de avanços observados na diminuição das 
desigualdades sociais no Brasil, ainda há um grande contingente de pessoas que se encontram 
em situação de Insegurança Alimentar. E quando tocamos no quesito de qualidade dos 
alimentos, vemos cotidianamente a falta de interesse/conhecimento da população em relação 
à composição dos alimentos e quantidades dos alimentos que geralmente consomem, o que 
gera uma grande discussão sobre a relação entre segurança alimentar, saúde e ambiente. 
Ainda que o maior foco da Segurança alimentar e Nutricional seja no combate a 
fome/desnutrição, hoje já consegue-se observar que há uma grande preocupação com a 
qualidade dos alimentos disponibilizados, ou seja, não se trata mais somente da questão física 
e higiênicas dos alimentos, mas também das questões nutricionais. E analisando toda a  
questão ampla sobre o mundo contemporâneo, a saúde e a segurança alimentar, que 
desenvolveu-se o projeto observatório  de vigilância em saúde, segurança alimentar e 
ambiente, como intuito de monitorar os indicadores que envolvem a segurança alimentar e a 
qualidade de vida do indivíduo, monitorando a situação da fome na região, a produtividade, as 
condições higiênicas sanitárias do preparo e distribuição dos alimentos, destino adequado dos 
rejeitos, entre outros que impactam no meio ambiente e diretamente sobre a vida da 
comunidade, disseminando conhecimento à população do sudoeste do paraná por meio de 
boletins técnicos.  
 
Procedimentos Adotados 
 
Acompanhamento das ações dos conselhos local, regional e estadual de segurança alimentar 
e nutricional, de saúde e do meio ambiente.  
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Acompanhamento das ações dos conselhos com participação nas reuniões e parcerias com 
os Conselhos no sentido de elaborar instrumentos de pesquisa para aplicação para investigar 
a situação de Segurança Alimentar e Nutricional da população do Município. Participação nos 
eventos promovidos por este. Realização de palestras sobre segurança alimentar e nutricionais 
para micro empreendedores da área da alimentação. Orientações sobre alimentação para 
gestantes em Unidades Básicas de Saúde. 
 
O Projeto participou do Sarau da Extensão no Campus de Francisco Beltrão no ano de 2018 e 
2019, além de participação na Mostra do Campus em 2018. 
 
 
Considerações Finais 
O projeto proporcionou à sociedade uma melhor visão sobre a segurança alimentar e 
nutricional para promoção de saúde, visando melhoria na qualidade de vida das pessoas. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: gftessaro1999@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
49664/2016 
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OBSERVATÓRIO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 
Selma Martins Duarte672 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Tanice Fuhr673, Vanessa Evangelista674, Ana Paula Vieira Pinto675, Daniela 
Fátima Henrichsen676, Débora Schmidt677, Félix Vinicius Sostisso Eichelberger678, Gabriela 

Pires Leonardo679, Jhonatan Vicentini680, João Otavio Bortolini681, Leandro Kistemmacher 
Pereira682, Vanessa Luana Schmitt683 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Mídias 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: história imediata; mídia; ensino. 
 
Resumo 
 
O objetivo desta comunicação é refletir sobre a experiência dos trabalhos desenvolvidos pela 
equipe do projeto de extensão Observatório do Mundo Contemporâneo (OMC) durante o ano 
de 2018. O projeto tem por objetivo a análise de temas do mundo contemporâneo. As principais 
fontes de pesquisa são as mídias. Como resultado do trabalho produzimos textos e slides que 
são apresentados nas escolas da região, e são, também, disponibilizados em mural no campus 
da UNIOESTE, em Rondon, no blog e página do projeto na internet. 
 
 
Apresentação 

 

O projeto de extensão Observatório do mundo contemporâneo (OMC) existe desde o 

ano de 2001 na UNIOESTE - campus de Marechal Cândido Rondon e, apesar de ser ligado ao 

curso de história, conta com uma equipe interdisciplinar. No ano letivo de 2018 integraram o 

projeto 9 professores e 17 estagiários – entre eles as duas bolsistas do projeto. Participam do 

 
672 Mestre em História pela UFGD, professora do curso de História, CCHEL, Campus de Marechal Cândido 
Rondon. E-mail: sduarte2001@yahoo.com.br 
673 Graduanda, História, CCHEL, Campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: tanifuhr@outlook.com 
674 Graduanda, História, CCHEL, Campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: vanessamusicista@bol.com.br. 
675 Acadêmica, curso de História, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
676 Acadêmica, curso de História, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
677 Acadêmica, curso de História, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
678 Acadêmico, curso de História, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
679 Acadêmica, curso de História, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
680 Acadêmico, curso de Geografia, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
681 Acadêmico, curso de História, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
682 Acadêmico, curso de História, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
683 Acadêmica, curso de História, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
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projeto professores dos cursos de Educação Física, Geografia e História, e acadêmicos dos 

cursos de Geografia, História e Letras. Essa interdisciplinaridade tem possibilitado melhor 

dialogar com diferentes temáticas que são abordadas nas pesquisas desenvolvidas no projeto. 

Diante de demandas que avaliamos como necessárias para a compreensão da História 

Imediata e da História do Tempo Presente o projeto de Extensão Observatório do Mundo 

Contemporâneo tem como propósito problematizar de maneira crítica os acontecimentos de 

nossa contemporaneidade que consideramos ser de grande relevância social e, que por vezes, 

não são abordados pela mídia ou, quando são pautados, não recebem o tratamento, 

problematização e contextualização devidos. Nos anos de 2017 e 2018, apesar de problemas 

em nosso calendário letivo atingimos bons resultados com apresentações para mais de 750 

pessoas além da visualização dos murais por mais de 1000 pessoas atingidas indiretamente. 

 
 
Procedimentos Adotados 
 

Os pressupostos teórico-metodológicos adotados consistem na análise de discurso, 

análise das relações de poder que envolvem a mídia e a sociedade, além de um cuidado com 

os aportes de reflexão do campo da História Imediata e do Tempo Presente. Com essa 

perspectiva teórica o projeto busca também uma ação crítica frente às percepções 

hegemônicas e acríticas da sociedade contemporânea.  

Com objetivo de estabelecer um permanente diálogo com as escolas da microrregião, 

após desenvolvermos o trabalho de pesquisa sobre os temas escolhidos para a análise, a 

equipe do OMC, composta por acadêmicos dos cursos de Geografia, História e Letras 

juntamente com professores das mesmas áreas e de Educação Física, desenvolveram 

materiais (murais temáticos) de ensino (textos, slides, vídeos e os cadernos do OMC) que 

foram levados para as escolas através da extensão e que são divulgados também no interior 

da universidade (no saguão do bloco II), assim como em escolas estaduais de Marechal 

Cândido Rondon e região, além de ficarem disponíveis na internet em nosso blog e página do 

facebook. 

Dentre os trabalhos que foram realizados destacamos a realização do curso de 

formação para os estagiários do projeto intitulado "Olhares sobre a história do tempo presente", 
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que tem por finalidade qualificar os acadêmicos que integram o projeto possibilitando o diálogo 

com leituras teóricas e metodológicas relacionadas a História Imediata e História, História do 

Tempo Presente, Análise de Discurso e Mídias e relações de Poder.  

O Projeto do Observatório do Mundo Contemporâneo desenvolve suas atividades 

periodicamente, através de reuniões que contam com todos os membros, alunos e professores, 

onde, discute-se temáticas frequentes nas grandes mídias. Desse modo, são escolhidos 

determinados temas que repercutem na mídia para serem analisados pelo grupo, relacionando 

as notícias vinculadas aos meios de comunicação ao seu processo histórico. Na maior parte 

das vezes, os professores são divididos em dupla, onde, cada dupla coordena uma 

determinada temática a ser desenvolvida juntamente com os alunos (bolsistas e voluntários). 

Selecionado a temática, os alunos passam a estudar e analisar o assunto realizando debates 

em grupos, para que posteriormente esse mesmo tema se desenvolva em pequenos artigos. 

No ano de 2018 foram produzidos três murais, sendo o primeiro: "O golpe de 2016 e o 

futuro da democracia" coordenado pelos professores Sara Munique Noal e Gilberto Grassi 

Calil; o segundo intitulado: “Em busca da perfeição: beleza, saúde e estilo de vida” coordenado 

pelos professores: Gustavo André Borges e João Fernando Christofoletti; e, por fim, “Obras de 

grande escala: seus impactos sociais e ambientais no território brasileiro” Coordenado pelos 

professores: Maria José Castelano e Edson dos Santos Dias. Cabe ressaltar que o primeiro 

mural produzido em 2018 “O golpe de 2016 e o futuro da democracia” não foi apresentado nas 

escolas, pois ficou pronto durante o período eleitoral e preferimos evitar apresentações que 

pudessem gerar polêmicas na referida conjuntura política.  

O público alvo do projeto tem sido especialmente os estudantes da Rede Estadual de 

Educação, mas também apresentamos nossos trabalhos para os acadêmicos dos cursos de 

licenciatura do Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras da Unioeste. 

 
 
Resultados 
 

No ano de 2018 foi possível realizar a atividade de recepção aos calouros do curso de 

História. Na referida atividade foi feita a apresentação às turmas dos primeiros – matutino e 

noturno, de um dos murais elaborados no ano de 2017 com o tema: “Diversidade no século 
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XXI”, coordenado pelas professoras Carla Luciana Silva e Sara Munique Noal. Esta 

apresentação teve o intuito de convidá-los a participar do processo de seleção de estagiários 

voluntários do projeto de extensão OMC e também divulgar o trabalho desenvolvido pelo 

projeto. 

Na sequência apresentaremos os dados do público atingido por cada mural. 

 

Apresentações do mural "Em busca da perfeição: beleza, saúde e estilo de vida" 
1) 05/11/2018 - Colégio Estadual Paulo Freire (período matutino), com participação de 40 

estudantes; 
2) 05/11/2018 - Colégio Estadual Paulo Freire (período noturno), com participação de 30 

estudantes; 
3) 06/11/2018 - Colégio Estadual Antonio Maximiliano Ceretta (período vespertino), com 

participação de 11 estudantes; 
4) 08/11/2018 - Colégio Estadual Antonio Maximiliano Ceretta (período matutino), com 

participação de 37 estudantes; 
5) 12/11/2018 - Colégio Estadual do Campo: Margarida (período matutino), com 

participação de 30 estudantes; 
6) 14/11/2018 - Colégio Estadual Monteiro Lobato (período matutino), com participação de 

21 estudantes; 
7) 19/11/2018 - Colégio Estadual Antonio Maximiliano Ceretta (período matutino), com 

participação de 36 estudantes; 
Público total atingido pelo mural: 205 

 
Apresentações do mural: “Obras de grande escala: seus impactos sociais e ambientais 
no território brasileiro” 

1) 26/11/2018 - Colégio Estadual Marechal Rondon (período matutino), com participação 
de 32 estudantes; 

2) 10/12/2018 - Colégio Estadual Leonilda Papen/Mercedes (período vespertino), com 
participação de 46 estudantes; 

3) 14/12/2018 - Colégio Estadual Leonilda Papen/Mercedes (período vespertino), com 
participação de 35 estudantes; 

Público total atingido pelo mural: 113 
As apresentações dos murais de 2018 continuam sendo feitas em 2019, mas neste momento 

não apresentaremos uma sistematização do número de pessoas atingidas nesse período. 

Cabe ressaltar que diante das dificuldades que tivemos consideramos que atingimos um bom 

número de pessoas e as discussões geradas a partir das apresentações tem sido um bom 

indicador de que temos alcançado nossos objetivos, tanto na escolha das temáticas, como na 

metodologia das apresentações nas escolas.  
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Em seguida apresentamos algumas imagens. A primeira trata-se da arte de um dos 

murais produzidos no ano de 2018 e na sequência exemplo de imagens de algumas 

apresentações feitas nas escolas de Marechal Cândido Rondon e Mercedes. 

 

 
Arte do Mural “Em busca da perfeição: Beleza, Saúde e Estilo de Vida” 

 

   
Apresentação de Mural do OMC 

no Colégio Estadual Paulo Freire, 
no dia 05/11/2018. 

Apresentação de Mural do OMC no 

Colégio Estadual do Campo: 
Margarida, no dia 05/11/2018. 

Apresentação de Mural do OMC no 

Colégio Estadual Leonilda Papen, 
no dia 10/12/2018. 

 
 
Considerações Finais 

O projeto de extensão OMC possibilita a articulação entre pesquisa, ensino e extensão, 

tripé fundamental para a Universidade púbica. Neste sentido os integrantes do projeto têm 

aperfeiçoado suas práticas de pesquisa e didática, tanto na Universidade, como na sala de 

aula das escolas. 

As propostas que temos desenvolvido e as ações decorrentes de nosso trabalho tem 

possibilitado aos alunos das escolas contato com a História Imediata, em estudos específicos, 

que muitas vezes não são contemplados nos conteúdos trabalhados nas escolas, por serem 

questões muito recentes. Dessa forma, os alunos têm a possibilidade de se compreenderem 

como agentes históricos inseridos nos processos analisados.  
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Formas de contato com a ação 

Disponibilizamos os materiais produzidos pelo OMC (textos, slides e vídeo) voltados aos 

professores e estudantes da rede estadual de educação, através dos seguintes canais de 

comunicação: 

 

E-mail do projeto: omcunioeste@gmail.com 

E-mail da coordenadora do projeto: sduarte2001@yahoo.com.br 

Blog: omcunioeste.wixsite.com/projetoomc 

Canal do projeto no Youtube: https://www.youtube.com/user/projetoomc 

Página do projeto no Facebook: <https://www.facebook.com/Observat%C3Brio-do-Mundo-

Contempor%C3%A2neo-14076192996988/> 
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OCORRÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES EM UMA PARCELA DA POPULAÇÃO DOS 
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Participantes: Delis Marques Gregoski 685, Eduardo Waldir Rothbarth 686, Leopoldo 
Schallenberger 687, Maíra Yamaguchi688, Marcos Vinicius Borges Martins6, Matheus Vinicius 

Rosa dos Santos7 

 
Área Temática: 6 Saúde 

Linha de Extensão: 46 (Saúde Humana) 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Enteroparasitoses; Exame parasitológico; Cascavel-PR. 
 
Resumo 
 
Este trabalho objetiva a análise dos dados coletados em uma fração carente dos bairros de 
Santa Cruz e Cascavel Velho no município de Cascavel, Paraná. O trabalho foi desenvolvido 
de maio de 2017 a abril de 2019, coletou amostras fecais de 227 moradores da região. 
Utilizando os métodos de Lutz/HPJ e Ritchie, 38% foram positivas e 62% negativas para 
parasitoses. Das 69 amostras positivas, 77% monoparasitados e 23% multiparasitados, sendo 
a espécie Endolimax nana, com 48%, a mais prevalente. 
 
Apresentação 
 
Parasitoses intestinais são infecções causadas por parasitas intestinais e se relacionam, 
basicamente, às condições de saneamento básico, educação e habitação, constituindo um 
importante problema de saúde mundial (MELO et al. 2004).  
Enteroparasitoses são um grave problema de saúde pública para países em desenvolvimento, 
como o Brasil, e se mostram com maior gravidade devido à falta de políticas públicas com 
vistas a uma educação sanitária efetiva. (VISSER et al. 2011) 
A frequência de parasitoses no Brasil é elevada. As parasitoses intestinais ainda são 
responsáveis por altos índices de mortalidade em algumas regiões do país, como o Nordeste, 
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Pá
gi

n
a8

46
 

devido a doenças diarreicas e complicações, principalmente em crianças menores de 5 anos. 
(VASCONSELOS et al. 2011) 
Entre os agravos que as enteroparasitoses podem causar, destacam-se a obstrução intestinal 
(Ascaris lumbricoides), desnutrição (Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura), anemia 
ferropriva (ancilostomídeos), diarreia e má absorção (Entamoeba histolytica 
e Giardia lamblia), sendo proporcional a carga parasitária às manifestações clínicas. 
(FERREIRA et al. 2000) 
Os estudos epidemiológicos dos parasitas intestinais objetivam identificar as principais 
doenças e seus respectivos agentes etiológicos em determinadas regiões pelo mundo, de 
forma endêmica ou epidêmica. Dessa maneira, a partir desse trabalho, tem-se a intenção de 
avaliar as parasitoses mais frequentes na comunidade, bem como orientar sobre a profilaxia, 
e designar o tratamento para os indivíduos dos bairros estudados. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto foi desenvolvido durante o período de abril de 2017 a abril de 2019, nos bairros de 
Cascavel Velho e Santa Cruz no município de Cascavel, Paraná. O bairro de Cascavel Velho 
possui uma área de 3,54km² e está localizado na região sudeste da cidade. Já o bairro de 
Santa Cruz recobre uma área de 4,4km² e se localiza na região oeste de Cascavel. (Secretaria 
Municipal de Planejamento – Cascavel-PR). Os respectivos bairros foram escolhidos de acordo 
com pesquisas feitas pelos acadêmicos, segundos critérios socioeconômicos, epidemiológicos, 
habitacionais e estruturais da região. 
Após a escolha dos bairros, foi feito contato com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 
ambos os bairros, para que as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) auxiliassem na escolha 
e nas visitas das residências, pois elas possuem maior contato e conhecimento sobre suas 
respectivas regiões de atuação. 
Durante as visitas, os moradores que aceitaram participar do projeto e assinaram o termo de 
consentimento, receberam, por meio dos acadêmicos, orientações sobre saneamento básico, 
higienização no manejo de água e alimentos, conscientização sobre a importância de identificar 
e tratar possíveis doenças infectoparasitárias.  
Durante as visitas também foram distribuídos kits para exame coprológico, contendo um frasco 
de formalina a 10%, uma espátula, um para cada morador que aceitou participar, bem como 
um guia informativo sobre o correto manejo e coleta das amostras, além das orientações 
fornecidas pelos acadêmicos sobre o assunto. 
Além das residências de regiões carentes dos bairros, participaram também do projeto os 
centros municipais de educação infantil (CMEI) do bairro Santa Cruz, os CMEI Geraldo 
Figueiredo e o CMEI Zilda Arns Neumann, com crianças de 1 a 4 anos de idade. Nos centros, 
com a autorização dos diretores de cada unidade, as professoras e auxiliares receberam 
orientações sobre a importância do diagnóstico de doenças parasitárias e a relevância de 
ensinar medidas de saneamento básico para as crianças. Cada criança levou para casa um kit 
para o exame coprológico, além de orientações sobre as doenças infectoparasitárias. 
Após um prazo de 7 dias, visitou-se novamente as casas e os CMEI para o recolhimento dos 
kits contendo o material fecal, sendo transportados para o Laboratório de Parasitologia Geral 
da UNIOESTE, onde seriam realizadas as análises das amostras. 
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Todo o material coletado foi processado e analisado macroscópica e microscopicamente pelas 
técnicas de sedimentação espontânea (Lutz/Hoffman, Pons e Janer – HPJ) e de centrifugação-
sedimentação pela formalina-éter (RITHIE,1948). Após terminadas as analises, formam 
emitidos laudos parasitológicos, os quais foram designados paras as ACS e para as famílias 
participantes. Aqueles que receberam exames positivos para algum tipo de enteroparasitose 
foram orientados a procurar a UBS para tratamento.  
A análise dos dados efetuou-se através da estatística descritiva, empregando-se valores 
absolutos e porcentagens, para o qual se elaboraram gráficos com os resultados obtidos. 
 
 
Resultados 
 
Participaram desse estudo 227 voluntários, sendo que desses 175 eram moradores do bairro 
Santa Cruz e 52 do bairro Cascavel Velho. Após a análise das amostras coletadas e do 
processamento dos laudos através de métodos estatísticos, constatou-se que entre os casos 
do bairro Santa Cruz, 61% não foram constatados parasitas intestinais e 39% apresentaram 
um ou mais tipos de parasitas(Figura 1); já no bairro Cascavel Velho, 65% dos voluntários 
tiveram o resultado negativo para parasitoses enquanto 35% obtiveram positividade, sendo 
mono ou multiparasitados (Figura 2). 
 

 
Figura 1 – Proporção entre parasitados e não parasitados no bairro Santa Cruz 

 



 

 

Pá
gi

n
a8

48
 

 
Figura 2 – Proporção entre parasitados e não parasitados no bairro Cascavel Velho 

Entre os pacientes que obtiveram resultado positivo, agora levando-se em conta ambos os 
bairros ao mesmo tempo,  77% dos casos foram monoparasitados enquanto 23% dos 
voluntários apresentaram mais de um parasita intestinal. 
 

 
Figura 3 – Proporção entre monoparasitados e poliparasitados  

 

Pelos métodos de Lutz/HPJ e Ritchie, analisando-se ao mesmo tempo os dois bairros, já que 
ambos apresentam praticamente as mesmas condições sanitárias e de saneamento, nos 87 
pacientes infectados, foram encontrados cinco espécies distintas de parasitas. As espécies 
foram, por ordem de maior representatividade entre os casos, Endolimax nana (48%), 
Blastocystis hominis (21%), Entamoeba coli (18%), Giardia lamblia (12%) e Entamoeba 
histolytica (1%). (Figura 4) 
 



 

 

Pá
gi

n
a8

49
 

 
Figura 4 – Porcentagem total de parasitas encontrados em amostras 

 
Para efeito de comparação, utilizamos um estudo realizado no município de Goioerê localizado 
no estado do Paraná, o qual analisou 195 indivíduos de ambos os sexos e com idade entre 0 
a 70 anos, os quais foram encaminhados via SUS ao Laboratório Municipal de Goioerê, para 
realização de exames parasitológicos de fezes no período fevereiro a maio de 2010. O 
resultado dos exames parasitológicos de fezes apresentaram 38% de positividade em Goioerê 
contra 39% no Bairro Santa Cruz e 35% no Bairro Cascavel Velho de nosso estudo.  Com 
relação ao grau de parasitismo nas amostras positivas, em Goioerê 11% eram específicas para 
biparasitismo e 89% para monoparasitismo, contra 23% para biparasitismo e 77% para 
monoparasitismo de nosso estudo. Analisando as agentes etiológicos encontrados, em 
Goioerê os parasitas mais prevalentes foram Ascaris lumbricoides (39,2%) seguido por 
Entamoeba coli (31,6%) e Giardia lamblia (13,5%). Já em Cascavel, foram Endolimax nana 
(48%), Blastocystis hominis (21%) e Entamoeba coli (18%). (OLIVEIRA et al. 2010) 
 

Considerações Finais 
 
A partir dos resultados obtidos nesse trabalho, foi possível constatar que os parasitas mais 
frequentes nos bairros de Santa Cruz e Cascavel Velho de Cascavel-PR são protozoários, 
sendo que a parasitose mais presente foi a Endolimax nana. Foi possível constatar-se também 
que cerca de um terço dos indivíduos que colaboraram com o projeto possuem algum tipo de 
doença parasitária. Esse número, apesar de longe do ideal, foi abaixo do esperado, tendo-se 
em conta que o projeto foi aplicado nas porções mais carentes de cada um dos bairros. Sendo 
assim, mostram-se necessárias medidas de educação sanitária e controle para melhorar ainda 
mais os dados estatísticos bem como a saúde da população. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Maria das Graças Marciano Hirata Takizawa, maria.takizawa@unioeste.br, (45) 99134-
2039 (Área de Parasitologia Geral, CCMF, Unioeste, Campus Cascavel). 
 
Discente Delis Marques Gregoski, delis_mg@hotmail.com, (41) 988102534 (CCMF, Unioeste, 
Campus Cascavel). 
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Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino-aprendizagem 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: microscópio; prática; virtual. 
 
Resumo 
 
O Programa Microscópio Virtual objetiva viabilizar o acesso ao conhecimento da histologia a 
qualquer indivíduo com acesso à internet. Elaborou-se uma oficina com intuito de instruir 
professores do ensino médio a se utilizarem os recursos do Microscópio Virtual (MV) em aulas 
práticas de ciências, tornando o ensino do microscópico, cada vez mais concebível. Para isso 
foi elaborada uma apostila contendo atividades e exercícios, como objetivo de promover uma 
relação entre a disciplina teórica e as imagens do site. 
 
Apresentação 
 

Com objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento, o Programa Microscópio 
Virtual concede, não só aos universitários, mas a qualquer pessoa conectada à rede mundial 
de computadores, a experiência da visualização de tecidos no microscópio óptico de luz – 
tratando-se, assim, de uma valiosa ferramenta de estudos hodiernamente. O MV é um 
instrumento com público-alvo de estudantes de nível superior da graduação, contudo, por meio 
da oficina “MV: a histologia a um clique de distância”, esta ferramenta atingiu uma nova 
audiência: os estudantes de ensino médio.  

Por meio dessa oficina, buscou-se proporcionar uma interface entre as aulas de ciências 
da graduação e o uso do site como instrumento de ensino. Para isso, a alternativa encontrada 
foi apresentar o site aos professores de nível médio para o seu manuseio, bem como sugerir 
atividades e abordagens relativas ao estudo da histologia. 

Dessa forma, o programa Microscópio Virtual passar a proporcionar também a esse 
público a experiência do microscópio óptico de luz de forma virtual. 
 
Procedimentos Adotados 
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Para alcançar esse novo público-alvo, foi eleita como a melhor maneira a formação 

daqueles que em grande parte representam a esses alunos do ensino médio o intermediador 
do aprendizado: o professor. Para tanto, buscou-se através de uma revisão dos conteúdos 
disponíveis no site os assuntos mais adequados para esse nível estudantil. Isso foi feito tendo 
em vista os conteúdos priorizados no ensino médio relativos a histologia, bem como quais 
desses conteúdos já se encontravam publicados no MV. A partir da seleção desses conteúdos, 
foram escolhidos alguns deles para serem abordados diretamente na oficina. 
 Em seguida, as atenções da equipe se voltaram para a realização de uma abordagem 
adequada do tema. Após as discussões, a equipe do MV chegou ao consenso de elaborar uma 
apostila. Esse material foi um guia não só para as atividades desenvolvidas na oficina, como 
também para as aulas práticas dos alunos nas escolas. 
 A oficina foi idealizada como um treinamento para que os professores pudessem se 
utilizar do site do MV como uma atividade prática nas aulas de ciências. Essa ideia parte do 
pressuposto de que, atualmente, a informatização está amplamente difundida na sociedade. É 
bastante comum a existência de computadores nas escolas, em laboratórios de informática ou 
salas multimídia, e também nas próprias residências dos alunos –por outro lado, o acesso a 
instrumentos mais complexos e dispendiosos – como o microscópio – ainda é restrito, 
principalmente, à educação pública; e limita o estudo da histologia em domicílio, tornando o 
aluno limitado à e refém das imagens dos livros. 
 Desse modo, cada um dos temas da apostila é composto por uma introdução sobre o 
órgão/tecido/sistema ser trabalhado, com noções sobre sua estrutura macroscópica, fisiologia 
e curiosidades sobre o tema. Após, algumas figuras ilustram o conteúdo já exposto. Por fim, 
são disponibilizados dois quadros em branco: esse é o espaço para os alunos preencherem. 
 No primeiro, disponibiliza-se um espaço para que os alunos desenhem como veem o 
órgão (ou tecido ou sistema) a ser estudado: sua noção macroscópica. Já o segundo é o 
espaço para que os alunos expressem que noção têm do microscópico: a disposição e 
morfologia celular, características da matriz extracelular, topografia de cada estrutura. 
Idealmente, essa etapa seria realizada a partir da microscopia de luz, com a observação dos 
tecidos e posteriormente sua representação. No entanto, sabe-se que diferentemente dos 
computadores (celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos), os microscópios ópticos não 
são aparelhos tão difundidos. Esse é o nicho em que se enquadra o site do Programa 
Microscópio Virtual. 
 A partir do acesso ao site, os alunos podem, com os dispositivos eletrônicos, não só 
terem acesso as imagens dos tecidos por microscopia, mas também vivenciarem a mudança 
progressiva dos “aumentos” tão característica do microscópio de luz, além de contarem com 
marcações e legendas a respeito das estruturas. Isso garante um acesso democratizado ao 
conhecimento, levando a histologia a todos, sem distinção. 
 
Resultados 
 

Dezoito professores se inscreveram na oficina intitulada “Microscópio Virtual: a um clique 
de distância”. Com duração de cerca de 2h, as atividades ocorreram como previsto: após uma 
breve introdução sobre o Programa Microscópio Virtual, a equipe de discentes e da docente 
participante do programa iniciaram os temas específicos. 
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 Dessa maneira, durante a oficina os participantes receberam cada qual uma apostila. 
Após um breve histórico sobre o Programa Microscópio Virtual e seus objetivos, os membros 
da equipe passaram a abordar cada um dos cinco temas escolhidos: tecido nervoso, sangue, 
osso, pele e músculo. Depois de uma breve introdução sobre o tema, os professores 
acessavam o site e descobriam por conta própria o material disponibilizado. 

  
 
Figura 1 – Páginas da apostila-guia da oficina 
 
 Para garantir uma melhor experiência, a oficina foi realizada em um laboratório de 
informática e contou com os membros discentes do projeto, sob supervisão de uma das 
professoras colaboradoras.  
 Durante a apresentação, muitas dúvidas surgiram a respeito tanto dos conteúdos da 
histologia, bem como do manuseio do site e de como eles (os professores) poderiam realizar 
a abordagem com seus alunos. Nesse sentido, as dúvidas quanto à histologia puderam ser 
sanadas com o apoio da docente participante, assim como as dúvidas quanto ao manuseio 
pelos discentes, que tinham a oportunidade de irem até o computador de cada professor 
participante para auxiliá-los.  
 Pelo fato da oficina ter sido realizada em um laboratório de informática, os professores 
participantes não só tinham a oportunidade de experimentar o acesso ao site, como também 
se sentiram no papel do aluno, podendo avaliar como seria a receptividade desta atividade 
prática. 
 Por fim, além dos resultados já esperados, que incluíam o treinamento dos professores 
e a discussão a respeito da histologia, outras abordagens foram sugeridas que concederam 
aos participantes do programa uma nova visão. Isso porque alguns professores sugeriram o 
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uso do site para atividades inclusive para outras disciplinas, como a de educação artística – 
visto que cada lâmina, com suas cores, formas e traços constituíam-se em expressão artística. 
 
Considerações Finais 
 

A oficina “Microscópio Virtual: A Histologia a um clique de distância” foi uma iniciativa 
dos participantes do projeto a expandirem seu público alvo: além dos universitários, abranger 
também alunos do ensino médio e fundamental. Para tal, uma nova abordagem do site do 
Programa foi inventada e os profissionais que são os intermediadores do conhecimento aos 
alunos ainda na escola tiveram contato com a ideia e receberam instruções para isso. Além 
disso, por meio desta oficina, pode-se difundir a atividades de extensão que se desenvolve na 
Universidade, atraindo os futuros graduandos para o meio científico.  
 A experiência de passar instruções sobre o site foi tão gratificante que, como fruto dessa 
atividade, os membros da equipe MV já cogitam ampliar essa atividade para demais 
professores da rede de ensino – com oficinas mensais na Unioeste – e para os acadêmicos 
novatos nos cursos biológicos e da saúde, garantindo-lhes maior autonomia e liberdade nos 
estudos.  
 Diante desta conjuntura, o Programa Microscópio Virtual segue com sua missão de 
democratizar o conhecimento, levando conteúdo de qualidade e com acesso livre na rede 
mundial de computadores. No entanto, além de seu objetivo primário – disponibilizar material 
que forneça aprendizado de qualidade aos universitários –, possui também um objetivo 
secundário: prover já no colegial um contato inicial com a histologia. 
  
Forma(s) de contato com a ação 
Site: http://projetos.unioeste.br/projetos/microscopio/ 
Site da Unioeste: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/projetos-proex/microscopio-
virtual/inicial-microscopio-virtual 
E-mail: cascavel.micvirtual@unioeste.br 
Telefone: (45) 3220-7405 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 33327/2011 
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Resumo 
 
O Projeto Oficinas Pedagógicas Inclusivas em Educação Especial foi criado com o objetivo de 
auxiliar no processo de formação inicial e continuada de profissionais da educação, 
principalmente professoras e professores regentes, do atendimento educacional especializado 
e de outras áreas da aprendizagem. Nesse sentido, o Projeto concilia pesquisa e prática para 
a elaboração das oficinas didáticas, buscando a construção de metodologias e estratégias a 
serem desenvolvidas para a sala de aula de forma inclusiva. De forma a contribuir com o direito 
de aparecer da pessoa com deficiência, o projeto ainda promove rodas de conversas, 
minicursos e o desenvolvimento de possíveis materiais a serem utilizados para a Educação 
Especial. Neste artigo, portanto, trazemos, enquanto equipe, além de todo o processo de 
construção do Projeto, nossos resultados, primordiais para o desenvolvimento da equipe e das 
oficinas.  
 
Apresentação 
 

O Projeto Oficinas Pedagógicas Inclusivas em Educação Especial é um projeto de 
extensão, vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteiras (USF), financiado pela Unidade 
Gestora do Fundo Paraná – UGF, que está sendo desenvolvido em conjunto com o Programa 
Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) campus de Toledo. O objetivo do 
Projeto é contribuir com as políticas públicas na perspectiva da educação inclusiva, 
considerando os aspectos éticos e educacionais envolvidos na prática pedagógica. Para 
cumprir tal intuito, a proposta do projeto é intensificar o elo entre a Educação Básica e o Ensino 
Superior, promovendo formação continuada de docentes, demais profissionais da área da 
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educação e comunidade interna e externa a universidade, entre eles, servidores públicos de 
Toledo-PR.  Para mais, o Projeto visa possibilitar conteúdo teórico, prático e discussões de 
estratégias e metodologias para a atuação em sala de aula e relacionamento social com 
pessoas com deficiência.  

A equipe do Projeto é formada de maneira multidisciplinar, composta por duas cientistas 
sociais, dois acadêmicos de Filosofia, e uma acadêmica de Serviço Social, coordenados pela 
Professora Doutora em Educação, Francy Nyamien que, atualmente, também é coordenadora 
do PEE/Campus de Toledo.  

 
Procedimentos Adotados 
 

Para oferecer as oficinas de capacitações, os bolsistas passaram por um processo de 
formação na área da Educação Inclusiva com profissionais especializados em variadas 
temáticas, além de contar com reuniões e conversas com professoras que tem experiências 
diversas com alunos e alunas com deficiência inseridas na sala de aula e/ou salas de recursos. 
A partir dessa formação inicial, a equipe tem como função preparar e ministrar oficinas didáticas 
nas seguintes áreas temáticas: Orientações de tratamento das pessoas com deficiência, 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Asperger, Síndrome de Down, Transtorno 
do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Deficiência Visual, Dislexia, Deficiência Física, 
Surdez e Deficiência Auditiva, Deficiência Intelectual e Altas Habilidades. Os temas foram 
escolhidos segundo a demanda de maior incidência de alunos com essas necessidades 
educacionais especiais no município de Toledo-PR e região. Além disso, o projeto também 
ofertará dois minicursos com os temas: Educação Especial e Tecnologias Assistivas; rodas de 
conversa nas escolas da cidade e universidades; e a elaboração de um caderno de apoio 
pedagógico para educadores/as a partir dos temas trabalhados nas oficinas e minicursos.  

O objetivo, desse modo, é que os profissionais dessas áreas, e da educação como um 
todo, se sintam e estejam preparados para atenderem as necessidades desses alunos, 
buscando garantir relações sociais inclusivas e a luta por um ambiente arquitetônico adequado 
que garanta o acesso e permanência dos alunos com necessidades especiais. Ainda, as 
oficinas tornam-se a partir  desse conjunto de teorias e práticas, um incentivo ao conhecimento 
aprofundado por parte das(os) professoras(es), de sensibilidade, reconhecimento dos direitos 
e, principalmente, a busca por materiais, adaptações e estratégias de sala de aula. 

Por fim, para montar as oficinas, a equipe utiliza enquanto referência: livros, artigos, 
sites, vídeos, além de preparar uma (ou mais) dinâmicas em cada oficina para a interação e 
melhor compreensão das(os) professoras(es) sobre o conteúdo. As oficinas para 
professoras(es) são ofertadas aos sábados, das 08h00 às 12h00, de 04 de maio a 15 de junho 
de 2019, sempre com duas oficinas simultâneas.   
 
Resultados 
 

No ano de 2018, a primeira ação prática do projeto foi a realização de uma roda de 
conversa na universidade, no dia 03 de dezembro, que é considerado o dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, com o objetivo de propor uma reflexão acerca das lutas das pessoas 
com deficiência e ao combate das barreiras atitudinais e capacitismo. Para esse momento, 
foram convidados e estiverem presentes dando seus depoimentos, acadêmicos e egressos da 
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instituição que o PEE atende ou já atendeu, a fim de conduzirem o debate e terem seus locais 
de fala e protagonismos realizados.  

A primeira oficina ministrada pela equipe foi “Descontruindo Estereótipos para uma 
Educação Inclusiva”, sendo uma oficina ampla, que introduz o debate acerca da inclusão, 
desde as leis que regem os direitos construídos, até educação inclusiva. Essa primeira oficina 
ocorreu no miniauditório da UNIOESTE campus de Toledo em fevereiro de 2019, envolvendo 
acadêmicos e docentes da instituição, além da comunidade externa.  

A partir deste momento, com a participação de instituições de ensino e a divulgação das 
ações do Projeto, a equipe foi convidada a participar de mais dois momentos; O Centro 
Universitário Fundação Assis Gurgacz (FAG) estendeu a ideia para uma turma do curso de 
Letras-Libras, primeiramente, construindo, portanto uma das primeiras trocas de experiências 
de alunos e alunas que já atuam na área da educação e que se propuseram a compartilhar 
contextos a respeito de uma educação inclusiva. Dessa forma, essas trocas nos ajudaram a 
compreender melhor a sala de aula e nos questionarmos de como construir esse material.  

Em seguida, a procura da Escola de Administração Pública de Toledo construiu o convite 
para que as Oficinas Pedagógicas fossem ofertadas para os servidores públicos do município, 
nas áreas da saúde, educação, cultura, de assistência. Por conta desse público, o qual nos fez 
modificar e repensar a construção dos conteúdos, a troca de experiência nos faz repensar a 
relação social da pessoa com deficiência nos espaços públicos (e mesmo nos privados), além 
da necessidade ainda da quebra do preconceito e do repasse de informação. Além da temática 
mais ampla dessas oficinas, foram realizadas outras três específicas para se falar sobre a 
surdez e deficiência auditiva, cegueira e baixa visão e o autismo. O objetivo, além da troca de 
experiências, foi o de capacitar os servidores públicos a respeito do atendimento e para com a 
pessoa com deficiência; recursos, termos, direitos, adaptações, etc.  Por fim, até o momento, 
já foram ofertadas também seis das dez oficinas de formação construídas e previstas pelo 
Projeto para os professores do Núcleo Regional de Educação (NRE) e do munícipio de Toledo 
(SMED).  

O Projeto também realizou uma oficina, a convite do Programa de Educação Tutorial 
(PET) de Serviço Social, intitulada “Legislações acerca dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência”, onde foram apresentados diversos documentos legais que preveem direitos às 
pessoas com necessidades especiais através da construção política, social, cultural e legal, 
como: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração de Salamanca, Convenção da 
ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Constituição da República Federativa do 
Brasil, Lei Brasileira de Inclusão. 

Diante todos esses convites e dos objetivos que regem o funcionamento do Projeto e 
sua construção, um dos principais resultados é a relação de troca que esses encontros provêm. 
Sendo assim, eles fazem parte do Projeto construir metodologias, estratégias e adaptações 
para além da teoria. As Oficinas são formadas por pesquisas e, por ser além de um grupo de 
pesquisa, o principal objetivo e resultado tem sido o encontro das pesquisas formuladas dentro 
do espaço acadêmico com a formação de possibilidades de leva-las para fora, de forma a 
auxiliar o processo de formação docente, por exemplo e da real inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade como parte do nosso processo de construção histórico-político.  
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   Equipe do Projeto Oficinas Pedagógicas                     Oficinas “Desconstruindo Estereótipos” realizada                                                                                                   

para os servidores públicos de Toledo-PR 

 
Considerações Finais 
 

É importante frisar que as oficinas ainda não foram finalizadas, considerando que o 
Projeto tem vigência até outubro/2019 e ainda demanda a construção de minicursos e rodas 
de conversas para estudantes do ensino médio. Contudo, são visíveis os resultados e a 
importância dos temas abordados pelo Projeto. É fato que os cursos de magistério, 
licenciaturas e outros cursos de nível superior não são ainda construídos para a formação 
profissional de uma forma plena em relação à Educação Especial ou ao atendimento na área 
da assistência para com a pessoa com deficiência. Dessa forma, o papel do Projeto tem sido 
a construção das questões teóricas com as experiências práticas dos públicos para os quais 
são ofertadas. Além disso, as apresentações das dinâmicas e as discussões originadas das 
oficinas, tem sido parte considerável da construção não apenas das próprias oficinas, mas 
também do Projeto em si.  

Por fim, o que preocupa o andamento das oficinas e sua divulgação em Toledo e região 
é o seu tempo de duração. Enquanto uma consideração negativa a ser feita enquanto 
construção do Projeto, o tempo de vigência não é ainda capaz de dar conta de construir oficinas 
de capacitação que atinjam o público alvo docente, sendo que o objetivo principal é a área 
educacional e o desenvolvimento da aprendizagem de pessoas com necessidades 
educacionais especiais. Dessa forma, por mais que o Projeto e seu desenvolvimento com a 
comunidade escolar tenha crescido e recebido elogios, é visível a necessidade de continuação 
e aprimoramento de metodologias pedagógicas, estratégias e adaptações.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: universidadesemfronteiras2018@outlook.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 56659/2019 
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Resumo 
 
A comunicação é um elemento fundamental para o relacionamento humano, vide que a 
importância da comunicação é tamanha, que desde recém-nascido nos comunicamos, através 
de reflexos primordiais, a vida se desenvolve através do estabelecimento de vínculos através 
da comunicação. Muitas pessoas se deparam em certos momentos com situações em que são 
colocadas à prova, quando necessitam se comunicar ou desempenhar alguma atividade diante 
de várias pessoas, conhecidas ou não, estes eventos podem se dar de forma corriqueira e 
normal para quem já possui desenvolvido seu aspecto de comunicação, ou mesmo doloroso e 
pesaroso para quem possui determinado tipo de bloqueio ou medo. A oficina desenvolvida no 
Município de Nossa Senhora dos Remédios teve o intuito de demonstrar aos remedienses 
participantes que a comunicação e oratória é mais simples do que parece, sendo que a mesma 
ao invés de ser a causa da perca do sono, pode ser algo até mesmo prazeroso e cotidiano. 
 
Apresentação 
 
O Projeto Rondon é uma atividade de extensão realizada pelo Ministério da Defesa em parceria 
com as Universidades brasileiras e os municípios selecionados nas operações, que visa levar 
ações de cidadania e bem-estar para comunidades carentes do interior do Brasil.  A Unioeste 
foi uma das 31 Instituições de Ensino Superior (IES) que compunham as esquipes participantes 
da Operação Parnaíba, em conjunto com a equipe da Universidade Federal de Viçosa, fomos 
deslocados ao município de Nossa Senhora dos Remédios para trabalhar atividades nas áreas 
de saúde, cultura, direito e justiça, comunicação, educação, meio ambiente e sustentabilidade 
no dogma de oficinas práticas e teóricas para a população remediense no período de 21 a 31 
de janeiro de 2019. Uma das oficinas ofertadas foi a de Oratória e Comunicação, direcionada 
a toda comunidade, bem como aos vereadores, professores e servidores públicos.  A 
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metodologia aplicada foi a participativa, para que os inscritos pudessem se integrar e juntos 
criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de práticas educativas visando a quebra de 
barreiras da "vergonha" imposta por eles mesmos. A ideia era que eles percebessem que falar 
em público se dá da mesma maneira que falar com ouvintes próximos e menos numerosos, o 
que difere os dois eventos será a linguagem a ser utilizada e todos os aspectos que envolvem 
a comunicação humana, sendo assim, em muitos momentos a própria sociedade e cultura 
dependem da comunicação para poder se estabelecer de forma genuína, seja através de uma 
simples saudação breve, seja por meio de uma palestra ou discurso mais elaborado, sendo 
que estas duas formas são formas necessárias de comunicação, cada uma em sua 
circunstância. Mesmo se tratando de uma atividade pontual, a oficina veio para trazer aos 
participantes uma inquietação sobre a importância de se deixar de lado a vergonha e a retração 
para se desenvolver habilidades essenciais para uma boa vivência, seja por questões pessoais 
ou comunitária e o principal objetivo da oficina foi auxiliar aos participantes a compreendera 
importância de se quebrar as barreiras que prendem as pessoas em suas redomas da 
vergonha de falar em público, levando-as a sair do comodismo e poder ter uma maior 
desenvoltura no momento de comunicação com grandes públicos ou mesmo em 
comunicações cotidianas. A literatura de teorias de comunicação traz à tona as formas corretas 
de se comunicar, e a teoria de enfermagem sobre as Necessidades Humanas Básicas, 
(HORTA, 1974) se faz presente na atividade devido ao fato de que a necessidade de auto 
realização se dá também através da vivência comunitária, e a necessidade de segurança pode 
não ser suprida se determinado indivíduo se vê em uma posição desconfortável diante do fato 
de precisar falar diante de várias pessoas e segundo a teorista, se essas, ou as demais, não 
forem atendidas, e o desconforto for intenso e constante, pode ser causa de doença. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
Diante do desafio de se criar um clima de confiança, para que os participantes se sentissem à 
vontade, foi necessária a escolha de uma sala de aula afastada das demais atividades, também 
foi preciso a elaboração de técnicas para que eles pudessem criar um ambiente de 
companheirismo para o bom decorrer da atividade, desta forma as cadeiras foram dispostas 
em um semicírculo, com uma cadeira em destaque voltada aos demais, e se solicitou que um 
participante de cada vez fosse até a cadeira e dissesse diga “nome, idade, uma coisa que gosta 
e uma coisa que não gosta”. De maneira expositiva foi explanado aos participantes a 
necessidade da comunicação humana e a teoria de comunicação, exemplificando a diferença 
entre comunicar e informar e os passos para uma boa comunicação (PEREIRA, 2009). Após o 
início com essa parte teórica, na caixa de som foi colocado sons de animais para que os 
integrantes pudessem definir e dizer qual animal que estava produzindo o som, para que eles 
pudessem compreender a importância da utilização correta da voz para uma boa comunicação 
e que a mesma é uma marca registrada de cada um, sendo assim, foi solicitado que todos se 
dispusessem em um círculo para se realizar aquecimento vocal para que  já iniciasse a 
descontração, logo após, para a quebra de expectativa e formar um ambiente descontraído, foi 
solicitado que os participantes caminhassem por todo espaço da sala de aula, e realizassem 
alguns movimentos: caminhar olhando nos olhos dos outros participantes, desejar bom dia de 
forma sorridente e triste, sorrir, cumprimentar de forma criativa e por último dar um abraço, 
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para que pudessem compreender que além da comunicação oral e do discurso, também é 
necessário que o corpo seja utilizado de forma correta para se alcançar uma boa comunicação 
(WEIL & TOPAKOW, 2015). Desta forma, foi partido para a parte prática da oficina, sendo 
projetada o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias (1823-1864), que foi publicada em 
1946, forma divididos em seis grupo, sendo que cada um teria que apresentar o poema com a 
liberdade de o adaptar dependendo do contexto da apresentação, sendo que o desafio era que 
o texto fosse apresentado como: programa de rádio, telejornal, previsão do tempo, falando ao 
telefone, na academia e conversando com um bebê, cada grupo foi sorteado para que ficasse 
com cada forma, tiveram tempo para se reunir e debater acerca da forma que cada grupo iria 
apresentar. Logo após a apresentação, o grupo foi novamente dividido em dois grandes 
grupos, e teria que ocorrer um debate sobre o frio versus calor, e cada grupo teria que defender 
a sua opinião, sendo que o discurso seria organizado em apresentação dos argentos iniciais, 
réplica e tréplica, para que os integrantes pudessem se familiarizar com a organização do 
discurso e compreender que a fala é de fundamental importância para a exposição de ideias. 
Para finalizar a oficina, cada um teria que avaliar a oficina com apenas uma palavra. 
 
Resultados 
 
Logo ao primeiro momento foi possível observar que os participantes estavam envergonhados, 
pois os mesmos lotaram primeiramente as cadeiras mais próximas à porta e juntas às paredes. 
Na dinâmica de apresentação (Figura 01), alguns mencionaram que a “coisa que não gostam” 
seria justamente a atividade que foi proposta, se colocar diante de pessoas desconhecidas e 
ter que falar. Além dos relatos de que o processo de comunicação era algo penoso e até de 
certa forma “torturante” para os mais envergonhados, foi possível verificar sinais de que os 
mesmos se sentiam em uma situação desconfortável por estar diante de pessoas 
desconhecidas. Porém, ao final do desenvolvimento da oficina, muitos que se apresentaram 
de forma tímida no início concluíram a atividade expressando a compreensão da necessidade 
de uma melhora na comunicação pessoal, mencionando que compreenderam a importância 
de se comunicar e não apenas informar. No momento da apresentação inicial, alguns 
participantes mencionaram que “a coisa que não gosta” é justamente falar em público, sendo 
assim, a atividade seria um desafio para suas situações de vergonha em se colocar diante de 
pessoas desconhecidas. Foi possível avaliar também que a principal causa de déficit na 
comunicação efetiva, se dá pelo medo de errar, pois muitos participantes possuíam uma 
vergonha fortemente enraizada, que através de atividades recorrentes seriam totalmente 
suplantadas, porém, com a oficina já se deu um início de perca do pânico irracional de se estar 
diante de desconhecidos. Através de uma prática educativa de desenvolvimento da autonomia 
pessoal dos indivíduos, foi possível incutir no imaginário dos participantes a necessidade de 
uma melhora da oratória e comunicação, para que os discursos a partir de então pudessem 
ser vistos de forma a serem aliados no processo de comunicação interpessoal e não como 
vilões. Sendo assim, os participantes puderam experimentar situações em que a própria 
capacidade de comunicação fosse colocada à prova, inclusive, momentos em que os 
participantes se colocaram em uma posição de vulnerabilidade, como por exemplo, caminhar 
olhando nos olhos dos companheiros, para que pudesse compreender que o outro no processo 
de comunicação, o ouvinte, não é um inimigo, mas sim uma pessoa, ou grupo de pessoas, que 
estão ouvindo as palavras mencionadas, para compreender a mensagem que será transmitida, 
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e através da quebra de vários tabus se torne comunicação seja prazerosa e eficaz. Desta 
forma, a multiplicação dos conhecimentos passados, se dá de forma indireta, pois com a 
melhora na comunicação e do relato da própria experiência, o participante possa estabelecer 
uma melhor comunicação com as pessoas próximas de si e de certa forma auxiliar aos que se 
encontram na mesma situação de vergonha extrema e receio de exercitar uma simples 
atividade que deveria ser algo normal e cotidiano, a própria fala. 
 
 

 
Figura 01- Dinâmica de Apresentação 
 
Considerações Finais 
 
Foi possível analisar a melhora na desenvoltura da maior parte dos participantes, pois antes 
mesmo do início da oficina, no momento da chegada dos mesmos na sala de aulas, foi possível 
notar um silêncio de constrangimento, logo ao final, foi solicitado uma foto para que o momento 
pudesse ser registrado e muitos que antes viam a comunicação como algo pesaroso, estava 
conversando com os demais participantes com boa desenvoltura, obviamente com as 
restrições pessoais e dentro de seus próprios limites, causados pelos resquícios da vergonha 
de se comunicar com outras pessoas, porém, durante a atividade, os integrantes dos grupos 
se mostraram unidos e empenhados em desenvolver uma boa apresentação, apesar dos 
medos individuais. Ocorreu uma quebra de paradigmas e tabus acerca do processo de 
comunicação humana.  A atividade se mostrou com alto potencial de multiplicação de forma 
indireta, vide relatos e o bom desenvolvimento da comunicação dos participantes. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
e-mail: Josevytor@hotmail.com 
Fone: (45) 9 9800 8917 

mailto:Josevytor@hotmail.com
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Área Temática: (Saúde) 
Linha de Extensão: (Saúde humana) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: pré-natal; gestação; saúde materno-infantil. 

 
Resumo 
 
O pré-natal é a melhor oportunidade para oferecer cuidado, apoio e informação às gestantes. 
Promover um estilo de vida saudável, detectar e prevenir doenças, aconselhar sobre as 
mudanças físicas, psicológicas e fisiológicas desse período estão entre as principais metas da 
Organização Mundial de Saúde. Assim, por meio de palestras e rodas de conversas, esse 
projeto leva informações relacionadas ao pré-natal e puerpério, objetivando uma melhor 
qualidade de vida e saúde das mães e seus bebês. 
 
Apresentação 
 
O projeto de extensão prevenção e orientação de deficiências teve início no ano de 2015, onde 
inicialmente as palestras ocorriam na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 
A partir de 2016 as palestras começaram a ser proferidas também nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município de Francisco Beltrão. 
O principal objetivo é orientar as gestantes sobre os cuidados necessário antes e após a 
gestação. De acordo com Brandão et al. (2011) para que este período seja tranquilo e seguro, 
para a gestante e o bebê, é fundamental que a futura mãe tome alguns cuidados especiais. 
Assim, adotar um estilo de vida saudável e fazer o acompanhamento pré-natal são 
fundamentais. É preconizado pela Organização Mundial da saúde (OMS, 2016) que todas as 
mães e bebês tenham acesso aos cuidados pré-natais que devem incluir a promoção da saúde, 
o rastreio, diagnóstico e prevenção das doenças. 
Dentre as recomendações do Ministério da Saúde estão incluídas o incentivo a prática de 
atividade física, alimentação saudável rica em vitaminas, proteínas, cálcio e micronutrientes, 
suplementação de ferro, ácido fólico e de outros componentes deficitários de cada paciente, 
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rastreamento e prevenção de doenças como malária, sífilis e HIV, exames de sangue, urina e 
exames de imagens como o ultrassom, orientação sobre planejamento familiar e apoio às 
mulheres que possam estar sofrendo violência doméstica por parte de seus parceiros (BRASIL, 
2016). Abordar sobre o prejuízo de maus hábitos de vida, como tabagismo, consumo de álcool 
ou de outras substâncias químicas também são fundamentais durantes as consultas pré-natais 
(BRASIL, 2000). 
A gravidez é um período repleto de transformações. Abordar como essas mudanças 
acontecem a cada trimestre, o tipo de parto, os cuidados com a mãe após o parto ou a cesárea, 
os cuidados especiais com o recém-nascido, o incentivo ao aleitamento materno são temas 
abordados nas ações extensionistas deste projeto. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
As ações deste projeto ocorrem em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de 
Francisco Beltrão, estado do Paraná. Os participantes do projeto, composto por acadêmicos 
dos cursos de medicina e nutrição, desenvolveram uma dinâmica de abordagem às gestantes 
e puérperas, com palestras curtas de cerca de 10 a 15 minutos ou rodas de conversa que 
ocorrem na sala de espera ou em sala reservada, dependendo da estrutura da UBS e a da 
organização em relação aos atendimentos, em algumas o agendamento das consultas é de 
meia em meia hora, já em outras todas as gestantes chegam no início do período de 
atendimento e aguardam por suas consultas. Neste momento é que as ações do projeto são 
desenvolvidas. 
As ações estão organizadas em um ciclo de seis palestras ou rodas de conversa, que são 
ministradas mensalmente, de forma que todas as gestantes que estão realizando o pré-natal 
naquela UBS tenham a oportunidade de participarem de todos os temas, pois ao término de 
um ciclo inicia-se outro. Os temas abordados estão relacionados com a fisiologia da gestação, 
fisiologia do parto, cuidados com o recém-nascido, amamentação e o que fazer se o bebê 
engasgar, cuidados com a puérpera e sexualidade no puerpério. 
Além das explicações teóricas são realizadas atividades práticas, tais como: exercícios que 
ajudam no relaxamento das gestantes afim de melhorar os desconfortos no final da gestação, 
banho do bebê, como cuidar da higiene do recém-nascido, como trocas a frauda, dicas de 
manobra de desencargo. Além das gestantes e puérperas os acompanhantes também 
participam das ações. 
 
 
Resultados 
 
As gestantes e seus acompanhantes, além de receberem orientações têm a oportunidade de 
sanarem suas dúvidas, caso tenham, a cada vinda à UBS. Elas também recebem uma cartilha 
com informações sobre o tema abordado, onde consta algumas informações importantes sobre 
o tema. 
Percebe-se a grande participação das gestantes e seus acompanhantes durante a execução 
do projeto, enquanto são realizadas as atividades vários questionamentos surgem e as 
perguntar são respondidas pelos membros do projeto. Há uma troca interessante de 



 

 

Pá
gi

n
a8

67
 

conhecimento também, pois as gestantes que já tem outros filhos relatam suas experiencias 
para enriquecer ainda mais as ações.  
 

Figura 1 – Atividade prática de cuidados com o Recém-nascido. 
Figura 2 - Roda de conversa com gestantes e 

acompanhante 

 
 
 
 
 
Figura 3 – Equipe do projeto em reunião para planejamento e treinamento de novos integrantes ao projeto. 

 
 
Considerações Finais 
 
O projeto promove a integração entre os estudantes de medicina e nutrição e o sistema público 
de saúde. Aproxima os acadêmicos dos pacientes, promovendo não apenas conhecimento das 
gestantes e a seus acompanhantes, mas também dos acadêmicos que participam das ações.  
O projeto também é importante, pois incentiva as gestantes as continuarem comparecendo nas 
consultas, já que enquanto aguardam o atendimento recebem informações de saúde. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Palavras-chave: Apicultura, Levantamento Florístico, Melissopalinologia. 

 
Resumo 
 
A COOFAMEL (Cooperativa Agrofamiliar Solidária dos Apicultores do Oeste do Paraná) obteve 
autorização para utilização do selo de Indicação de Procedência (Oeste do Paraná) do mel da 
região, pelos apicultores que atenderem ao regulamento de uso, sendo sua qualidade 
comprovada por análises realizadas pela UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon, desde 2005. 
A próxima demanda dos apicultores é pleitear o selo de Denominação de Origem do mel, 
relacionando as características do produto a sua origem fitogeográfica. Visando complementar 
informações sobre esse aspecto, essa proposta objetivou verificar a origem botânica, por 
melissopalinologia, de amostras de mel de Apis mellifera de apiários georreferenciados de 
Entre Rios do Oeste e Marechal Cândido Rondon, por meio de coleta florística e da 
identificação das espécies, como também a fotografia e identificação do tipo polínico das 
lâminas palinológicas. Os resultados desses trabalhos realizados ao longo dos anos permitem 
uma maior rastreabilidade do mel, bem como o conhecimento das plantas da região 
importantes para a elaboração do mel. 
 
Apresentação 
 
A Palinologia tem sido uma ferramenta importante na compreensão da relação abelha-pólen, 
através da análise da composição florística dos produtos apícolas e meliponícolas. As análises 
qualitativas e quantitativas dos tipos polínicos são, portanto, instrumentos utilizáveis para a 
caracterização de sua procedência geográfica, bem como da origem florística, sendo 
importantes para manutenção e permanência das colônias de abelhas em uma determinada 
região (SILVA, 2012). 
Segundo dados obtidos pelo IBGE (2016), a produção de mel no Brasil corresponde a 39,59 
mil toneladas, e a Região Sul é a que produz 43,1% do total, sendo o segundo maior produtor 
do País o Paraná, que teve uma retração devido ao excesso de chuva incidente em alguns 
municípios durante a polinização de 4,7% na produção e também por causa da contaminação 
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ambiental com o uso de inseticidas utilizados nas lavouras. O conhecimento detalhado da 
época de floração das plantas nativas auxilia grandemente na determinação das espécies 
vegetais que contribuem para formação do mel produzido em uma determinada região (DE 
SENA BENEVIDES, 2009). 
O conhecimento da flora apícola de uma região é um passo importante para a exploração 
racional e programas de conservação de abelhas, facilitando as operações de manejo no 
apiário, como também, possibilitando a identificação, preservação e multiplicação das espécies 
vegetais mais importantes na área (WIESE, 1985). 
As características palinologias do mel paranaense são pouco conhecidas, principalmente na 
região Oeste, onde as características fitogeográficas são diferenciadas, pela presença do Lago 
de Itaipu e pelo reflorestamento que vem sendo realizado desde 1979, em toda a bacia que 
margeia o Lago, tornando-se de relevada importância um amplo estudo abrangendo esta 
região, não só para um planejamento da atividade, mas também para que se possa criar uma 
identidade regional para esse produto. 
Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE têm sido desenvolvidos trabalhos 
com caracterização da flora apícola, análises físico-químicas, polínicas e de resíduos de 
pesticidas de amostras de méis de municípios da região Oeste desde 2006. Os resultados 
apontam para uma correlação entre as características do produto com sua origem geográfica, 
porém a região apresenta diferenças entre os seus municípios, com relação à temperatura, à 
umidade e à própria vegetação, principalmente referentes à proximidade do grande 
reservatório de Itaipu.  
A Cooperativa Agrofamiliar Solidária dos Apicultores do Oeste do Paraná (COOFAMEL), 
apoiada por seus parceiros da rede de apicultura da região (Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná-UNIOESTE; SEBRAE-Serviço de Apoio a Micros e Pequenas Empresas; ITAIPU-
Binacional, BIOLABORE-Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná), obteve 
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do Ministério da Indústria, Comércio e 
Serviços, a possibilidade da certificação de Indicação Geográfica (IG), modalidade Indicação 
de Procedência, do mel da região Oeste do Paraná. A próxima demanda é a obtenção do selo 
de IG com Denominação de Origem, relacionando as características do mel a sua origem 
fitogeográfica, por meio das análises laboratoriais e ferramentas estatísticas. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A proposta foi desenvolvida por meio de metodologia participativa, com interação entre 
docentes, discentes, técnicos e apicultores,  vinculados à rede de Apicultura formada na região 
Oeste do Paraná, desde 2006, com parcerias entre a UNIOESTE, Associação dos Apicultores 
do Oeste do Paraná (APIOESTE), Associação dos Apicultores de Entre Rios do Oeste (APIER), 
Cooperativa Agrofamiliar Solidária de Apicultores do Oeste do Paraná (COOFAMEL), CNPq, 
SETI, ITAIPU-Binacional, MEC-SESU, EMATER, CAPA, SEBRAE, entre outros. Essa 
metodologia está sendo executada devido aos vários projetos que são executados pelo grupo, 
buscando as demandas dos apicultores e técnicos, para o desenvolvimento de pesquisas 
participativas e divulgação dos resultados, por meio das reuniões que são realizadas 
frequentemente. 
Dentre os objetivos propostos, será realizada ainda uma capacitação, juntamente com os 
demais parceiros, a realizar-se na Estação Experimental Alcibíades Luís Orlando, na cidade 
de Entre Rios do Oeste, com atividades teóricas e práticas com os apicultores, técnicos e 
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membros do Grupo de Estudos e Pesquisa em Abelhas da UNIOESTE. Alguns módulos de 
capacitação vêm sendo realizados durante as reuniões das Associações de Apicultores, dos 
quatro municípios envolvidos na atividade de extensão, Marechal Cândido Rondon e Terra 
Roxa (Afastados do Lago de Itaipu) e Santa Helena e Entre Rios do Oeste (Beira Lago de 
Itaipu), com temas relacionados às análises melissopalinológicas, físico-químicas de mel e 
Indicação Geográfica, mostrando a importância dos apicultores no fornecimento do mel para 
as análises, bem como em outras pesquisas desenvolvidas na universidade, que buscam 
melhores indicativos para a produtividade.  
A coleta do material botânico vem sendo feito através do levantamento florístico das plantas 
na Estação Experimental Prof. Alcibíades Luiz Orlando, de Entre Rios do Oeste, e na Estação 
Experimental Antônio Carlos dos Santos Pessoa, de Marechal Cândido Rondon, vinculadas ao 
Núcleo de Estações Experimentais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus 
de Marechal Cândido Rondon (UNIOESTE – MCR).  
Nessas áreas onde as plantas são coletadas, foram georreferenciados quatro pontos em cada 
Estação, realizado com auxílio do Sistema de Posicionamento Global (GPS), com o aparelho 
Garmin Etrex. Em cada ponto, em uma área de 20 metros x 5 metros, pelo método de parcelas 
de áreas fixas retangulares (Cullen et al., 2003), é realizada a coleta e quantificação de cada 
espécie em fase reprodutiva, além da fotografia das mesmas para melhor identificação.  
As coletas foram realizadas mensalmente, sendo obtidos os materiais botânicos que 
possibilitassem a identificação das plantas, como ramos, flores, frutos e sementes. No 
momento da coleta, as flores foram armazenadas em sacos de papel ou de plásticos, a fim de 
não ocorrer a contaminação desta com pólen de outra planta. Após a coleta, os materiais foram 
encaminhados ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UNIOESTE – MCR, na qual foi 
montado as exsicatas, seguidamente da secagem em estufa a 55ºC por 72 horas, de acordo 
com técnicas usuais de (Fidalgo & Bononi, 1989), e estão ainda sendo identificadas, por meio 
de bibliografia especializada. A identificação das plantas é realizada com o auxílio das 
Professoras Dra. Edicléia Aparecida Bonini e Rejane Barbosa de Oliveira da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Campus Santa Helena. Após as análises esse 
material será depositado no herbário da UTFPR – Santa Helena.  
As lâminas de pólen são montadas, por meio da acetólise do mesmo, método descrito por 
Louveaux et al. (1978), que consiste no tratamento químico do grão de pólen, eliminando a 
intina (membrana interna do grão), o citoplasma e as substâncias aderentes aos grãos, 
fossilizando-os artificialmente, ficando a exina (membrana externa do grão de pólen) mais 
transparente e mais própria para o estudo de seus detalhes. Estas lâminas farão parte do 
laminário de referência que está sendo montado na Universidade e, assim como serão 
observadas e fotografadas em microscópio trilocular, com câmera acoplada (OPTON), em 
aumento de 400 e 1.000 vezes, para formação do banco de imagens. Para a identificação dos 
grãos de pólen serão utilizados os conhecimentos prévios de suas características morfológicas, 
observadas em um laminário referência, preparado com as plantas apícolas da área de estudo, 
bem como por consultas a catálogos polínicos e bancos de imagens digitais (Bastos et al., 
2000). 
Após as lâminas serão submetidas às análises qualitativa, que constituiu na identificação dos 
tipos polínicos encontrados nas amostras, e quantitativa, que será a contagem de 300 grãos 
de pólen nas lâminas em triplicata e posterior classificação, de acordo com (Louveaux et al., 
1978), em pólen dominante (>45%), pólen acessório (15 e 45%), pólen isolado importante (3 a 
15%) e pólen isolado ocasional (<3%). Posteriormente à classificação das amostras de mel, 
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será calculado o coeficiente de similaridade de Soerensen (Krebs, 2013), para amostras 
coletadas nos diferentes apiários estudados, visando estimar as plantas presentes nas 
amostras de mel dos diferentes municípios. Estes coeficientes serão calculados por meio da 
fórmula a seguir: 

S= 2a / (2 a + b + c) x 100 
Em que: a= número de famílias, gêneros ou espécies de plantas comuns às duas localidades 
estudadas; b= número de famílias, gêneros ou espécies de plantas que ocorre exclusivamente 
na localidade 1; c= número de espécies, famílias ou gêneros que ocorrem exclusivamente na 
localidade 2. Este coeficiente pode variar de 1% a 100%, podendo apresentar respectivamente 
nenhuma similaridade ou ainda similaridade total, se as mesmas espécies forem comuns em 
ambos locais de pesquisa. 
Será calculada a média, expressa por meio da porcentagem dos tipos polínicos mais 
representativos, e a frequência em que os mesmos serão registrados para cada município. 
Com a frequência analisada será possível criar uma rede de interação entre pólen-amostra, 
permitindo avaliação de cada amostra de mel, baseada no número total de grãos de pólens 
que a compõem e nível de especialização (H2’) total entre as duas cidades. O aspecto 
analisado prediz a importância de cada espécie vegetal na dieta das abelhas. Para o cálculo 
da rede de interação pólen-amostras será utilizado o pacote Bipartite do software R Project 
versão 3.2.2 (R Development Core Team, 2015). Por fim, todas essas informações serão 
repassadas à COOFAMEL, para serem incorporadas ao Sistema de Informações Geográficas 
criado para a região. 
 
Resultados 
 
As regiões envolvidas no estudo compreendem áreas rurais que estão situadas em diferentes 
tipos de paisagem, incluindo pastagens, áreas cultivadas e remanescentes florestais. Por meio 
de análises palinológicas, será possível saber a origem botânica das amostras de mel de Apis 
mellifera produzidas em apiários georreferenciados nos municípios Santa Helena e Entre Rios 
do Oeste (Beira Lago) e Terra Roxa e Marechal Cândido Rondon (Afastados do Lago) no Oeste 
do Paraná. 
 

 
Figura 1 – Lâmina de pólen sendo identificada com auxílio de microscópio. 
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A análise melissopalinológica é um método capaz de avaliar o resultado da visita das abelhas 
às flores, identificando suas preferências através dos espectros polínicos das amostras de mel 
(FREITAS, 2010). Conforme se pode observar na Figura 1, as lâminas são observadas em 
microscópio, seguido da fotografia dos pólens e contagem dos mesmos para posterior 
classificação do tipo polínico mais encontrado. 
De acordo com o levantamento florístico já efetuado, é possível observar algumas espécies de 
plantas já identificadas, como por exemplo a Eugenia uniflora L., Emilia sonchifolia (L.) DC., 
Malvaviscus arboreus Cav., Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, coletas na Estação 
Experimental Prof. Alcebíades Luiz Orlando na cidade de Entre Rio do Oeste - PR, e na 
Estação Experimental Prof. Dr. Antônio Carlos dos Santos Pessoa de Marechal Cândido 
Rondon – PR. 
As espécies que já foram coletadas e identificadas e estão sendo armazenadas no herbário da 
UTFPR em Santa Helena, juntamente com as demais plantas que ainda necessitam ser 
identificadas, e serão de extrema importância para avaliar a procedência da qualidade do mel 
a partir de quais espécies de plantas predominam no local da obtenção do produto. Pode-se 
destacar a presença de Eugenia uniflora L. (pitanga) nas duas Estações, identificada 
anteriormente em trabalhos palinológicos realizados pelo grupo de pesquisa da Universidade 
ao longo dos anos. 
 
Considerações Finais 
 
A identificação das plantas dos municípios do Oeste paranaense é de grande importância para 
os apicultores devido a programação da alimentação das abelhas e em especial pela 
importância que estas espécies exercem sobre o forrageamento. Além das plantas, o tipo 
polínico envolvido na composição final do mel é imprescindível, sendo que, diferentes pólens 
remetem alterações e peculiaridades na qualidade do mel. As Universidades realizando esses 
estudos repassam os resultados para os apicultores por meio de reuniões que a COOFAMEL 
realiza com os técnicos, acadêmicos da UNIOSTE e demais parceiros, visando um mel de 
melhor qualidade e capacitação dos produtores rurais no desempenho da prática apícola. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Participante: Tânia Luiza Kohler 
E-mail: tanialuizakohler@hotmail.com 
Telefone: (45) 99805-7999 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Marechal Cândido Rondon (RA: 63807) 
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PARASITAS INTESTINAIS EM HABITANTES DE ALDEAMENTO INDÍGENA NO 

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR  

 
Veridiana Lenartovicz Boeira710 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Cezar Augusto Santos Souza2, Andressa Aparecida Begnini3, Eloiza Cristina 
Martelli3, Fernanda Pereira Rigon3, Jaqueline Simon3, Lilian Maria Rodrigues4. 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Infância e adolescência 
Modalidade: Comunicação oral 

Palavras-chave: indígenas; parasitas intestinais; tratamento. 
 
Resumo 
 

As parasitoses intestinais ocorrem devido às precárias condições de higiene e saúde sendo 
exposta principalmente em populações indígenas. Buscou-se identificar as principais 
parasitoses em uma comunidade indígena para posteriormente intervir com tratamento e 
educação em saúde. A frequência encontrada foi de 87,18%, com um índice de adesão de 39 
amostras. Os resultados declaram a necessidade de continuar promovendo ações nesse 
projeto em busca de melhorias nas condições de saúde da comunidade.  

 
Apresentação 
 

No Estado do Paraná existem aproximadamente 9015 Indígenas, habitando 85.264,30 
hectares de terra, divididos em três etnias indígenas: Guarani, Kaingang e Xetá. A reserva 
indígena Ocoy, nominada Aldeia de Santa Rosa do Ocoy, é de etnia Guarani e está situada no 
município de São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná1. Constata-se que a vulnerabilidade física 
e sociocultural desses povos surge, ou é reforçada, devido à situação de contato à que estão 
expostos e se agrava com a ausência de ações diferenciadas e específicas de atenção à saúde 
e prevenção de doenças infectocontagiosas2. Ainda, a insalubridade das habitações, devido às 
condições ambientais precárias, é potencialmente favorável para a ocorrência de infecções 
parasitárias e a facilidade da transmissão.  

A ocorrência de parasitoses intestinais na população indígena, devido a má qualidade 
de higiene e moradia, consiste em um fator agravante da subnutrição, podendo levar à 
morbidade nutricional, baixa do rendimento escolar, incapacitação física e intelectual dos 
indivíduos parasitados3

. 
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4 Enfermeira. Unidade Básica de Saúde Ava Guarani – São Miguel do Iguaçu 
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Procedimentos Adotados 
 

O aldeamento Santa Rosa do Ocoy, localizado no Distrito de Santa Rosa do Ocoy, fica 
a 14 quilômetros do núcleo urbano de São Miguel do Iguaçu. A reserva Ocoy, de 231 hectares, 
constitui a maior tribo de Guaranis no Sul do Brasil. Recebem assistência da FUNAI - Fundação 
Nacional do Índio, da FUNASA - Fundação Nacional de Saúde e da Prefeitura Municipal. Na 
aldeia fala-se português, porém sua língua nativa, e mais utilizada entre eles, é o Tupi Guarani. 

Foi feito o contato com as autoridades indígenas, enfermeira e assistente social da 
Unidade Básica de Saúde da aldeia, aos quais foram repassadas a importância em participar 
do estudo, e instruído o modo correto de coleta das amostras fecais. Assim, foram entregues 
frascos de coleta, devidamente identificados, instruções de como proceder a coleta e 
armazenar o material, bem como a data do recolhimento das amostras, para a enfermeira da 
aldeia que procedeu a coleta.  

Após o recolhimento das amostras, as mesmas foram encaminhadas ao laboratório de 
Parasitologia Clínica da Unioeste e as fezes foram processadas para a realização dos exames 
e então estocadas na geladeira. As metodologias utilizadas foram exame direto à fresco; de 
Hoffmann, Pons e Janer ou Lutz; e Faust. 
 Posteriormente ao diagnóstico laboratorial, os laudos negativos foram entregues aos 
responsáveis na UBS e os casos positivos encaminhados ao tratamento adequado.  

 

 
Figura 1. Localização da Aldeia Indígena no Distrito de Santa Rosa do Ocoy, São Miguel do Iguaçu, 

Paraná. 2019. 

 
 
Resultados 
 



 

 

Pá
gi

n
a8

77
 

 Dos 600 habitantes da comunidade indígena Santa Rosa do Ocoy, um total de 39 (6,5% 
da população) forneceram amostras de fezes para pesquisa parasitológica. Em relação ao 
diagnóstico, 34 amostras (87,18% do total) apresentaram-se positivas em pelo menos um 
método, considerando todas as metodologias aplicadas em cada uma das amostras, sendo 
exame direto à fresco, Faust e de Hoffmann, Pons e Janer ou Lutz (Tabela 1). 

As amostras positivas eram predominantes do sexo feminino (60,53%), de todas as 
idades sendo a maioria de adultos entre 19 e 59 anos (58,06%).  

Considerando o total de 34 amostras, em 27 delas (79,41%) foi observado 
poliparasitismo, ou seja, estavam contaminadas com mais de um parasita. Entre os parasitas 
identificados foram encontrados protozoários intestinais como Entamoeba coli (73,53%), 
Entamoeba histolytica/dispar (70,59%), Endolimax nana (38,24%), Giardia lamblia (11,76), 
Blastocystis hominis (8,82%) e Iodamoeba butschilii (5,88%), além do helminto intestinal 
Hymenolepis nana (17,65%) (Figura 2). 
 
Tabela 1 – Frequência absoluta e frequência relativa (%) entre número de habitantes, amostras fornecidas e as 

amostras que apresentaram positividade considerando os métodos exame direto à fresco, Faust e de Hoffmann, 
Pons e Janer ou Lutz. 2019. 
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Figura 2 – Parasitas identificados nas amostras fecais dos habitantes da comunidade indígena Santa Rosa do 
Ocoy. 2019. 
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Considerações Finais  
 
 De acordo com os resultados obtidos, o fator relevante foi a maior adesão dos 
participantes em relação aos outros anos de pesquisa deste estudo, assim, foi possível 
observar com maior exatidão o alto índice de parasitismo que acomete a população indígena.  
 Considerando que diversos hábitos da comunidade como as condições de saneamento 
básico e higiene pessoal podem facilitar a transmissão das enteroparasitoses, os resultados 
das análises de fezes demonstraram que há necessidade de maior atenção com a higiene, 
saúde e prevenção das infecções intestinais através dos exames parasitológicos e promovendo 
atividades de educação em saúde, somando a importância do diagnóstico para estabelecer o 
tratamento mais adequado podendo assim contribuir para minimizar o número de casos de 
enteroparasitoses na comunidade. 
 Na continuidade do projeto, atividades de educação em saúde serão elaboradas e 
aplicadas junto a população em parceria com a equipe de saúde da aldeia. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
veridiana.boeira@unioeste.br 
(45) 999826064 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
42984/2014 
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PARASITOSES INTESTINAIS EM CRIANÇAS DE ESCOLAS PUBLICAS  

 
Veridiana Lenartovicz Boeira711 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Andressa Aparecida Beguini712, Bruna Pappis2, Debora Cristina Pramiu713, 
Graziela Teixeira de Brito Silva3. 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Infância e adolescência  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Parasitas intestinais, crianças, escola publica. 
 
Resumo 
 
Parasitoses intestinais são um grande problema de saúde publica e revelam as condições 
sócio-econômicas, de saneamento e nutricional dos indivíduos. Foram recebidas amostras 
fecais de 133 escolares sendo 6,8% positivas para infecção por parasitas. As crianças com 
resultados positivos foram encaminhadas para tratamento e apenas uma escola autorizou o 
desenvolvimento de atividades de educação em saúde, sendo então desenvolvidos materiais 
educativos sobre a prevenção dessas doenças.  
 
Apresentação 
 

A via fecal-oral é a principal forma de transmissão das enteroparasitoses, a partir da 
água ou alimentos contaminados. A tríade epidemiológica das infecções parasitárias é 
composta por três fatores: condições do hospedeiro, do parasita e do meio ambiente. Idade, 
fatores genéticos, estado nutricional, fatores comportamentais e culturais, estão relacionados 
ao hospedeiro. Em relação ao parasita os fatores predisponentes são a resistência ao sistema 
imune do hospedeiro e os mecanismos de escapes2. A maioria das parasitoses intestinais é 
bem tolerada pelo hospedeiro imunocompetente, cursando de forma assintomática ou com 
sintomas gastrointestinais inespecíficos (dor abdominal, vômitos e diarreia), frequentemente 
associados a perda de peso1. A população escolar é frequentemente acometida por 
enteroparitoses, isso ocorre devido ao convívio prolongado que estas crianças tem umas com 
as outras já que começam a frequentar creches desde muito pequenas. Helmintos e 
protozoários estão entre os parasitas que mais causam enteroparasitoses e dentre os 
helmintos, os mais frequentes são os nematelmintos Ascaris lumbricoides podendo causar 
obstrução intestinal e desnutrição assim como o Trichuris trichiura e os ancilostomídeos 
Necator americanus e Ancylostoma duodenale que propiciam a anemia por deficiência de ferro, 
e entre os protozoários, predominam-se Entamoeba histolytica e Giardia lamblia causando 
quadros de diarreia e de má absorção, consequentemente à carga parasitária presente no 
organismo do indivíduo é o que determina o grau dos sintomas clínicos3. 
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Procedimentos Adotados 
 

O estudo foi realizado entre fevereiro e agosto de 2018, no qual duas instituições 
públicas de Cascavel, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nilce Leite Sperança e 
a Escola Municipal Terezinha Picoli Cezarotto e uma de São Pedro do Iguaçu, CMEI Moacir 
Micheletto participaram. O projeto passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos da Fundação Assis Gurgacz, bem como a autorização da direção escolar assinada 
no termo de anuência e a dos pais e/ou responsáveis através do TCLE (Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido) conforme rege a Resolução 466/2012, do Conselho 
Nacional de Saúde.  

Após o contato com a direção das instituições e autorização da realização da pesquisa 
foram montados os kits individuais de coleta, o qual continha 01 frasco coletor identificado com 
nome e série do escolar, 01 questionário para os responsáveis e explicado como deveria ser 
procedida a coleta. 

A coleta do material para analise foi realizada em casa e encaminhada para as 
instituições na qual eram acondicionadas em isotérmicas para o transporte até o Laboratório 
de Parasitologia Clinica, localizado no Laboratório de Análises Clínicas de Ensino, Pesquisa e 
Extensão – LACEPE em anexo ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). 

Para a realização das análises coproparasitológicas as amostras foram submetidas aos 
métodos direto à fresco, sedimentação espontânea em água (Hoffmann, Pons e Janer ou Lutz) 
e centrífugo flutuação (Faust). Após a confecção das lâminas com coloração por Lugol a leitura 
foi realizada em microscópio óptico Nikon®, com objetiva de 100X e confirmação das estruturas 
parasitárias em objetiva de 400X. Foi coletada apenas uma amostra de cada criança e 
realizada leitura de 3 lâminas, uma lâmina para cada método utilizado. Ao final das analises, 
pra cada participante foi enviado o laudo com o resultado especificando a presença ou 
ausência de parasita.  os casos positivos foram encaminhados para uma consulta previamente 
agendada na Unidade Básica de Saúde, já os casos negativos receberam o laudo e uma carta 
explicativa contendo informações importantes sobre a alimentação e higiene das crianças. 
 
Resultados 
 

133 crianças aceitaram, por meio de seus pais ou responsáveis, participar do projeto no 
referido período. 40 eram matriculadas no CMEI Nilce Leite Sperança, sendo que após 
realização das análises 1 amostra apresentou-se positiva para o método de Hoffmann, Pons e 
Janer ou Lutz, as demais foram negativas para todas as metodologias aplicadas. Na Escola 
Terezinha Picoli Cezarotto 18 alunos participaram do projeto, destes 2 amostras apresentaram-
se positivas para o método de Hoffmann, Pons e Janer ou Lutz, as 16 restantes estavam 
negativas para as metodologias empregadas. Dos 75 participantes do CMEI Moacir Micheletto, 
foram verificadas que 6 amostras foram positivas para as metodologias aplicadas. As 69 
amostras restantes tiveram laudo negativo para o método de Hoffmann, Pons e Janer ou Lutz. 
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Figura 1: Relação de amostras positivas e negativas para enteroparasitoses. 

 
Considerações Finais 
 
Apesar das varias formas de abordagem utilizadas para incentivar a participação, a falta de 
adesão foi o principal fator limitante da pesquisa quando levando em conta que escolas e 
creches são locais que facilitam a transmissão de enteroparasitoses. 
Infelizmente nem todas as escolas que participaram do projeto estavam abertas a intervenções 
de educação em saúde. Ações de prevenção são de extrema importância nestes casos, para 
que os responsáveis consigam compreender melhor a necessidade de uma higienização 
adequada dos alimentos oferecidos a estas crianças. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
veridiana.boeira@unioeste.br 
(45) 33215413 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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PEE/UNIOESTE - CAMPUS TOLEDO: CONSTRUINDO AÇÕES INCLUSIVAS NO ENSINO 

SUPERIOR 
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Francy Rodrigues da Guia Nyamien 715 
Participantes: Adrieli Quadros 716, Alex Oliveira da Conceição717 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (38 - Pessoas com deficiências, incapacidades, e necessidades 

especiais) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Educação Especial; Deficiência; Inclusão. 
 
Resumo 
 
Este trabalho apresenta ações desenvolvidas pelo Programa de Ações Relativas às Pessoas 
com Necessidades Especiais (PEE) /Campus de Toledo. O programa garante o ingresso e 
permanência da pessoa com deficiência no ensino superior, por meio do atendimento com 
profissionais especializados. Realiza ações extensionistas destinadas a comunidade 
acadêmica e local como: curso de libras, projetos jogos didáticos adaptados e Oficinas 
Pedagógicas Inclusivas em Educação Especial, eventos em prol da inclusão.  
 
Apresentação 
 

O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 
Especiais(PEE), instituído em 1997 pela resolução nº 323/97 do Conselho de Ensino Pesquisa 
e Extensão (CEPE), promove o ingresso e permanência das pessoas com deficiência ou 
alguma necessidade educacional especial no ensino superior.  

O PEE insere-se na luta, resistência e conquistas obtidas pelo movimento organizado 
das pessoas com deficiência, que tem se caracterizado pela posição firme na defesa dos 
direitos e da desconstrução da ideia, ainda, presente no imaginário social da pessoa com 
deficiência como insuficiente e incapaz (ROSSETTO, ZANETTI, 2014). 

A criação, estruturação e consolidação do programa resulta do processo de mobilização, 
principalmente das pessoas com deficiência que ingressaram na universidade e tiveram que 
lutar para garantir o atendimento às suas necessidades específicas (ROSSETTO, ZANETTI, 
2014; SILVA, SILVA, 2015). 
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O PEE encontra-se estruturado no formato multicampi, possui uma coordenação geral 
em Cascavel. Os campi de Toledo, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Marechal Rondon são 
atendidos por supervisores locais. 

No campus de Toledo, encontram-se acadêmicos com necessidades educacionais 
especiais matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação. 

As ações desenvolvidas tem como objetivo a garantia dos direitos das pessoas com 
deficiência proporcionando a oportunidade de acesso e igualdade ao processo de 
ensino/aprendizagem. Para tanto, a equipe constitui-se de forma multidisciplinar propiciando 
aos acadêmicos atendidos materiais adaptados e profissionais qualificados que contribuem 
para a efetivação da práxis educativa. O Programa propõe-se a 
 

Contribuir no processo de socialização do saber sistematizado indispensável 
para que a pessoa possa ver, compreender e se posicionar diante do mundo 
como sujeito. Esta possibilidade, para as pessoas com deficiência, se assenta 
no postulado de que as funções particulares podem representar um desvio 
considerável da norma e, não obstante, a personalidade ou organismo em geral 

podem ser totalmente normais (STERN apud VYGOTSKI, 1997, p. 84).  
 

O programa encontra-se organizado na forma de colegiado composta por professores, 
funcionários técnicos administrativos e acadêmicos (as). A maior parte dos seus integrantes é 
constituída de pessoas com deficiência formadas na própria Unioeste e militantes do 
movimento social.  

A maioria dos integrantes do PEE compartilha como pressuposto teórico sobre o 
processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento das pessoas com deficiência os estudos 
na abordagem Histórica- Cultural, de modo mais especifico, os Fundamentos de Defectologia 
de Vigotski. Nessa obra, o autor desenvolve os princípios da teoria sociopsicológica com base 
no método materialista histórico-dialético, demonstrando que a deficiência não só coloca 
dificuldades para aquele que a possui, mas também se converte numa poderosa força motriz 
capaz de reorganizar todo o organismo para a superação do defeito. Há integrantes que se 
dedicam ao estudo de questões relacionadas à Língua Brasileira de Sinais – Libras e, outros 
que se destacam na, pesquisa e em atividades de extensão centradas na Educação Física 
Adaptada. 

Convém ressaltar que a concepção de educação que o PEE adota como princípio 
norteador de suas ações está fundamentado numa totalidade permeada por vários 
condicionantes sociais, culturais e históricos. A educação tem a função de buscar a tomada de 
consciência de uma nova forma de organização, de um modo de conceber a pessoa com 
deficiência partindo de uma análise que considere a totalidade dos aspectos que envolvem a 
Educação Especial, no sentido de procurar apreender o conjunto de suas determinações. 
Fundamentando-se na concepção materialista-histórica, a equipe do Programa procura 
desenvolver ações com vistas a explicitar as contradições presentes na educação e na 
sociedade, com o intuito de “superar” aspectos postos no cotidiano que influenciam a vida 
acadêmica das pessoas com deficiência (ROSSETTO; ZANETTI, 2014). 

Para contribuir no atendimento das necessidades educacionais especiais, o PEE, 
articula todos os setores envolvidos no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 
Portanto é de responsabilidade da instituição como um todo assegurar a inserção das pessoas 
com necessidades educacionais especiais no ensino superior. Este atendimento envolve o 
apoio na realização dos vestibulares, bem como no desenvolvimento dos cursos de graduação 
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e pós-graduação. Com referência aos candidatos com deficiência/necessidades educacionais 
especiais inscritos no concurso vestibular, o programa avalia a necessidade da banca especial, 
organizando e coordenando esse processo.  

As atividades da banca especial têm a finalidade de assegurar as condições adequadas 
aos vestibulandos com necessidades educacionais especiais, possibilitando metodologias e 
recursos pedagógicos específicos, conforme as necessidades do candidato. Para suprir essas 
necessidades podem ser disponibilizados recursos como: Intérprete para usuários de Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS); bibliografias digitalizadas, com caracteres ampliados; 
equipamentos adaptados e orientações a todos os membros da comunidade universitária, 
sobre a melhor forma de contribuir para o rompimento com as barreiras excludentes, tanto as 
arquitetônicas quanto as atitudinais.  
Além destas atividades, o Programa apoia o desenvolvimento de pesquisas e grupos de 
estudos, os quais se caracterizam conforme a formação teórica de seus membros. Neste 
sentido, cada campus e seus integrantes, se organizam conforme as afinidades teóricas em 
relação à pessoa com deficiência. Contudo, a linha norteadora de todos é a promoção da 
inclusão deste segmento social em todos os setores da sociedade. O projeto também procura 
interagir com a comunidade externa, através da participação nos mais diferentes espaços 
sociais. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O programa objetiva garantir o atendimento aos acadêmicos com necessidades 
educacionais especiais, disponibilizados a partir do ingresso de pessoas com deficiência nesta 
instituição de ensino, O programa desenvolve atividades como: Banca especial no processo 
vestibular; Oferta de curso na área de educação especial; Materiais adaptados; Apoio de 
profissionais especializados em sala; Acompanhamento do ingresso e permanência ao 
acadêmico. 

Encontra-se organizado com uma equipe de 27 membros entre esse distribuídos em: 2 
Profissionais Tradutor/ Intérprete de Libras, 4 bolsistas, 1 estagiário, 3 ledores/transcritores, 14 
acadêmicos, duas professoras, e 1 supervisora local.  

O PEE possui apenas duas salas. A sala administrativa localizada no térreo do prédio 
da Direção do Campus, próximo a Secretaria Acadêmica e protocolo, é o espaço bastante 
procurado para obter informações gerais sobre o programa, agendamento de apoios, entrega 
de textos para adaptação e retiradas de materiais já adaptados, informações sobre o 
acompanhamento em salas, inscrição de novos membros. Neste espaço também encontra-se 
os arquivos do PEE. O outro espaço é a sala multiuso onde acontecem a realização de cursos 
dentre os quais o curso de libras, os atendimentos  aos acadêmicos, funciona como sala de 
estudo, onde ocorrem as reuniões e as atividades do projeto jogos adaptados,  entre outras 
atividades. 

Cabe destacar algumas ações extensionistas realizadas pelo PEE, campus de Toledo 
destinadas a comunidade interna da universidade, mas também externa: 

• Curso de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais tem como objetivo disseminar a língua e 
ampliar a acessibilidade de comunicação, minimizando as barreiras educacionais e 
sociais. É ofertado em 3 módulo: Básico, Intermediário e Avançado. O foco da proposta 
do curso é a comunicação instrumental garantindo a efetivação da Lei 10.436/2002. 
Assim, está sendo possível socializar conhecimentos indispensáveis para o rompimento 
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de estereótipos construídos historicamente e contribuindo no desenvolvimento de umas 
práxis comprometidas com o processo de emancipação humana.  

• Projeto Jogos Didáticos Adaptados: Uma porta aberta para a Inclusão. O projeto teve 
início em 2013 e tem como proposta ofertar oficinas para comunidade acadêmica e 
externa, visando um recurso de apoio ao processo de ensino/aprendizagem de alunos 
com deficiência ou necessidade especial. 

• Projeto Oficinas Inclusivas em Educação Especial. Esta proposta, multidisciplinar, 
pretende contribuir com a formação inicial e continuada docente no sentido de repensar 
e redimensionar as concepções sobre o defeito orgânico que ganham um status social 
de deficiência. Assim sendo, a proposta do Projeto pretende intensificar o elo entre a 
educação básica e o ensino superior, promover a complementação da formação 
continuada para que tais profissionais sintam-se seguros em atuar com os alunos que 
necessitam de atendimentos educacionais especializados, tais como: com baixa visão, 
cego, surdo, com deficiência intelectual, física, mobilidade reduzida, disléxico, espectro 
autista, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades. 

• O seminário em Prol da Educação Inclusiva realizado desde 2012, tem como objetivo 
promover um momento de trocas de experiências e debates acerca da Educação 
Inclusiva com a comunidade interna e externa da universidade. O principal promotor do 
evento é o PEE/Toledo, todavia realiza parcerias com instituições públicas e de Ensino 
Superior que contribuem para que as ações do evento sejam ampliadas. Em cada 
edição são ofertadas aproximadamente 200 vagas ao público interessado, onde são 
realizadas palestras, apresentações de trabalhos, mesa redonda, entre outras 
atividades. 
 

Resultados 
 

O programa vem participando das reuniões de colegiado dos cursos lotados no campus 
no início do ano letivo para distribuição de um informativo aos docentes sobre o atendimento a 
acadêmicos com deficiência/necessidade educacionais especiais confeccionado pela equipe 
do PEE. A equipe do programa tem atuado coletivamente para contribuir e se engajar na luta 
pela garantia do ingresso, permanência do graduando em toda sua trajetória acadêmica, desde 
graduação até pós-graduação através dos atendimentos e ações promovidas pelo programa 
de acordo com as necessidades especificas dos mesmos. Nesse sentido, é importante 
ressaltar que vários acadêmicos atendidos pelo programa conseguiram com sucesso terminar 
sua graduação e alguns a pós-graduação e formados ingressando no mercado de trabalho.  

Estamos atendendo a acadêmicos: surdo, com baixa visão, cegueira, dislexia, 
deficiência física, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade(TDAH), transtorno de 
asperger. 
 Diante desse contexto, com luta e resistência, percebe-se que o atendimento 
especializado tem propiciado a inserção dos acadêmicos com deficiência nesse ambiente 
acadêmico e o rompimento de algumas barreiras atitudinais. Contudo precisa-se estar atento 
que a concepção que se busca tomar como referência, de acordo com Rossetto; Zanetti(2014) 
compreende que “o homem é um ser histórico-social, que se constitue como determinado e 
determinante no âmbito da vida coletiva e cujo conhecimento é oriundo de ações socialmente 
mediadas” 
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Assim, cabe ao PEE continuar o seu comprometimento social e político na construção 
de um ambiente escolar e universitário que dê conta da inclusão e cumpra a sua função de 
formar pessoas para o exercício da liberdade e autonomia 
 
Considerações Finais 
 

Neste trabalho, foram apresentadas algumas ações desenvolvidas e em 
desenvolvimento pelo Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 
Necessidades Especiais (PEE), campus de Toledo. Dessa maneira, podemos afirmar que, ao 
longo dos anos, foi possível consolidar os apoios oferecidos com o ingresso de acadêmicos/as 
com deficiência.  Por meio dos atendimentos especializados do programa entende-se a 
importância e necessidade desse projeto na universidade, a qual atende as resoluções 
presentes no estatuto da pessoa com deficiência, efetivando o direito da pessoa com 
deficiência a ocupar os espaços que desejarem, assim garantindo que esses tenham as 
mesmas oportunidades no ensino superior que os demais indivíduos da sociedade, 
contribuindo assim para um mundo mais justo e igualitário para todos e todas. Importa ressaltar 
ainda que as ações extensionistas tem contribuído para divulgação e conhecimento do trabalho 
interno do PEE.  Nesse sentido, vê-se de grande valia discutir sobre o PEE e sua consolidação 
estrutural na Unioeste.  
 
Forma (s) de contato com a ação 
 
Universidade Estadual do Paraná - UNIOESTE/ Campus Toledo 
End.: Rua da Faculdade, 645, Jd. Santa Maria/ Toledo – PR (45) 33797008 
peetoledo@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 7553/97 
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PERSPECTIVAS DE SUCESSÃO FAMILIAR NA AGRICULTURA FAMILIAR DO 
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Área Temática: Tecnologia de produção e meio ambiente. 

Linha de Extensão: Segurança alimentar e nutricional. 
Modalidade: Comunicação Oral. 

Palavras-chave: segurança alimentar, agricultura familiar; sucessão familiar. 
 

Resumo 
A preocupação atual é com a segurança alimentar. A solução desta preocupação requer a 
aliança de políticas públicas com a agricultura familiar e a sucessão familiar. Uma boa 
política pública é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que auxilia na 
comercialização da produção da agricultura familiar. A sucessão familiar possibilita aos 
jovens aplicar seus conhecimentos repassados pelas gerações familiares ou instituições de 
ensino, aumentando a produtividade. 
 
Apresentação 
A preocupação atual é a segurança alimentar, e o desenvolvimento rural sustentável que 
tem em sua essência o crescimento econômico, distribuição da riqueza e  a preservação 
ambiental das propriedades. Para esse desenvolvimento sustentável ocorrer, é plausível 
aliar as políticas públicas, a agricultura familiar e a sucessão familiar. 
 
Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar Através da Produção de 
Alimentos Saudáveis e do Acesso ao Mercado Institucional de Alimentos (PAA e 
PNAE) Nos Municípios da Bacia do Paraná 3. 

Na busca de contribuir com o desenvolvimento de ações de interesse da sociedade, bem 

como na efetivação das políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento rural 

sustentável, em 2015 iniciamos um programa (Financiado pelo MEC/SESu-PROEX) que 

vem ao encontro dos objetivos e diretrizes da política nacional de segurança alimentar e 
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nutricional, instituída pela Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, 

com o objetivo geral de promover a segurança alimentar e nutricional, bem como assegurar 

o direito humano à alimentação adequada em todo território nacional. Neste sentido, 

entende-se que estamos desenvolvendo ações que coadunam com os ODS propostos pela 

Agenda 2030. 

Desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar 

O entendimento que se tem de desenvolvimento rural sustentável, é  deve-se contemplar 

no mínimo o tripé: social, econômico e ambiental. Ou seja, ambientalmente correto, 

economicamente viável e socialmente justo. As necessidades de quem consome e de quem 

produz, precisam ser atendidas. As “regras” atuais são o desenvolvimento das atividades 

rurais sem prejudicar os recursos naturais e a progressiva demanda por uma alimentação 

saudável. E essas “regras” fazem da agricultura familiar um modelo de agricultura, com 

potencial para a produção de alimentos em quantidades e qualidade para atender a 

demanda da população, desde que, para isso, seja instituídas políticas que atendam as 

necessidades deste tipo de agricultores. 

A diversificação, é uma particularidade da agricultura familiar, é considerada uma estratégia 

de redução dos riscos de perda total de produção, adotada pelos agricultores familiares, 

dessa maneira visando a possibilidade de inserção de todos os membros da família em 

determinadas atividades que podem ser de caráter agrícola, industrialização e de 

administração (BUAINAIN et al., 2003). 

A agricultura familiar é a principal fornecedora de alimentos saudáveis, que visa suprir as 

necessidades atuais de erradicação da fome e da produção de alimentos de qualidade, a 

fim de garantir a segurança alimentar, suprindo a demanda da população e contribuindo 

para o desenvolvimento social, ambiental e econômico do produtor e da localidade. 

Através do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 2009 os alimentos 

produzidos pela agricultura familiar foram inseridos na alimentação escolar brasileira. 

Segundo Darolt (2012), a maioria dos produtores de base ecológica com bons resultados 

de comercialização utilizando compras governamentais como canal de venda da sua 

produção. 



 

 

Pá
gi

n
a8

92
 

 

A Lei 11.947/2009, a qual dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar, determina 

que no mínimo 30% do total dos recursos financeiros repassados pelo Governo Federal aos 

estados e municípios devem ser utilizados na aquisição de alimentos provenientes da 

agricultura familiar. 

 

Sucessão Familiar 

Em estudos realizados em diferentes regiões do Brasil, onde há o predomínio da agricultura 

familiar, constata-se que um dos indicadores da sustentabilidade deste modelo é a 

sucessão familiar. 

A sucessão pode ser entendida como o repasse das obrigações e deveres entre as 

pessoas, geralmente de geração para geração. 

A sucessão na agricultura familiar envolve três fatores principais a transferência patrimonial; 

a continuação da atividade profissional familiar e a retirada das gerações mais velhas da 

gestão do patrimônio (COSTA, 2010). 

Segundo Costa (2010), os principais fatores que atraem os jovens da agricultura familiar 

para a área urbana são salário constante, trabalho menos penoso, mais tempo livre (férias, 

fim de semana livre), possibilidade de estudo e liberdade de escolha das opções de 

trabalho, possibilidades maiores de aposentadoria mais lazer, não poder  participar das 

decisões na propriedade, vida social mais intensa e melhor status. Já os principais  fatores 

que vinculam os jovens a propriedade são o apego e amor a terra, custo de vida mais 

barato, um local mais seguro para viver, ser dono de seu próprio negócio, melhor qualidade 

de vida, garantia de trabalho, dificuldade de arrumar emprego na área urbana, vocação, 

estar mais próximo a família, melhor remuneração e possibilidade na tomada de decisões. 

Uma maneira de influenciar a permanência e o aumento da produção de  alimentos desses 

jovens sucessores na propriedade é a transeferência de conhecimento, por meio de cursos, 

de capacitação, idustrialização e manejo de animais. O Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural-SENAR é uma entidade vinculada a que tem como objetivo organizar, administrar e 

executar, em todo território nacional, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social 

de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural. 
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Outra maneira de influenciar a permanência desses jovens sucessores, é ampliando a 

renda, por meio do uso de políticas governamentais, como o PNAE, que adquire a 

produção, é e uma venda garantida as prefeituras ou estado, pois estes devem fornecer 

alimentação de qualidade aos estudantes. 

 

Procedimentos Adotados 

A pesquisa foi realizada no município de Diamante do Oeste, Paraná, localizado 

mesorregião Oeste do estado, na Bacia do Paraná 3 (BP3). Foram entrevistados 12 

agricultores familiares, que comercializam seus produtos para o PNAE. A pesquisa foi 

baseada na coleta de dados por meio de um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, relacionadas ao perfil das propriedades rurais de agricultura familiar, as 

atividades realizadas e as perspectivas de sucessão familiar e para a realização deste 

trabalho foi empregada a modalidade de pesquisa "estudo de caso", que segundo Ventura 

(2007), é definido como um instrumento de investigação que visa examinar o caso no 

contexto em que este está inserido, utilizando-se de abordagens qualitativas e quantitativas. 

Para a análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel. 

 

Resultados e discussão 

 
Tabela 1- Agricultura praticada pelos agricultores familiares de Diamante D’Oeste, Pr, 2019 
Tipo de agricultura N° de agricultores % 

Orgânico certificado 1 8 

Orgânico sem certificação 2 17 

Em transição 0 0 

Convencional 9 75 

TOTAL 12 100 
Fonte: Autores. 

 
Na Tabela 1 é possível identificar o tipo de agricultura praticada nas propriedades e 
constatar o predomínio do tipo convencional. 

 
Tabela2- Quantidade de pessoas que trabalham nas propriedades que fornecem alimentos 
para o PNAE em Diamante D’Oeste, Pr, 2019 

Categoria Frequência % 

Homens 12 37 
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Mulheres 15 47 

Jovens 5 16 

Crianças 0 0 

TOTAL 32 100 
Fonte: Autores 
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Tabela 3- Propriedades que fornecem para o PNAE, em que existe mão de obra contratada, 
no município de Diamante D’Oeste, Pr, 2019 

Tipo Frequência % 

Temporária 1 8,5 

Temporária e permanente 0 0 

Permanente 1 8,5 

Não possui 10 83 

TOTAL 12 100 

Fonte: autores 

 
Por meio das Tabelas 2 e 3 é possível identificar a quantidade de pessoas envolvidas na 
produção de alimentos para o PNAE, e que existe mão de obra contratada em apenas 2 
propriedades. 

 
Tabela 3- Tipos de alimentos produzidos nas propriedades familiares, e quantas produzem 
determinado tipo de alimento em Diamante D’Oeste, Pr, 2019 

Grandes 
culturas 

Carne 
bovina 

Carne 
suína 

Hortaliças Leite Carne 
de 

aves 

Carne 
de 

peixe 

Frutas Panificados Outros 

2 2 2 3 7 2 1 6 1 4 
Fonte: Autores. 

 
Conforme a Tabela 3, é possível entender que a diversificação é significativa, e são 
atividades que demandam mão de obra. 

 
Tabela 4- Perspectivas da sucessão familiar nas propriedades que fornecem alimentos ao 
PNAE, Diamante D’Oeste, Pr, 2019 

 Provavelmente vai 
ocorrer a sucessão 

% Incentivo dos pais para que os filhos 
permaneçam na propriedade 

% 

Sim 8 67 10 83 

Não 2 16,5 1 8,5 

Talvez 2 16,5 1 8,5 

TOTAL 12 100 12 100 
Fonte: Autores. 

 

Com a analise das Tabelas 4, é possível identificar o interesse dos filhos e dos pais na 
sucessão familiar, pois acredita-se que em 8 propriedades vai ocorrer a sucessão familiar, 
e 10 pais incentivam seus filhos a permanecerem na propriedade. 
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Tabela 6- Propriedades e maneira de remuneração dos filhos que trabalham na propriedade da família, 

em Diamante D’Oeste, Pr, 2019 

Tipo de Remuneração Frequência % 

Recebe % da produção 3 25 

Trabalha fora da propriedade 1 8 

Recebe valor fixo por mês 3 25 

Sempre que necessário pede aos pais 4 34 

Possui uma atividade só dele na propriedade 0 0 

Não recebe nada 1 8 

TOTAL 12 100 

Fonte: Autores. 

 

Tabela 7- Participação dos filhos nas decisões da propriedade, Diamante D’Oeste, Pr, 2019 

Participa Frequência % 

Sim 7 58 

Não 3 25 

As vezes 2 17 

TOTAL 12 100 

Fonte: Autores. 

 

Conforme descrito nas Tabelas 6 e 7, observa-se que os filhos recebem alguma 
remuneração e também participam das decisões na maioria das propriedades. 
 
Considerações Finais 
A Agricultura familiar é essencial para a segurança alimentar da sociedade. O PNAE se 
efetiva como uma importante política pública de apoio a agricultura familiar e a sucessão 
familiar, pois auxilia na comercialização dos produtos, inserindo -  os na alimentação 
escolar. 
As propriedades da agricultura familiar, que fornecem para o PNAE, no município de 
Diamante D’Oeste, produzem na sua maioria produtos convencionais. 
Em relação a sucessão familiar, conclui-se que ela tende a ocorrer em 8 propriedades, 
talvez em 2 propriedades, e provavelmente não irá ocorrer em 2 propriedades. A Maioria 
dos filhos que trabalham na propriedade são remunerados e querem permanecer nela. 

 
Forma(s) de contato com a ação 

Nardel Luiz Soares da Silva, Nardel.Silva@unioeste.br, (045) 9-8401-4177 
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Resumo 
As tomografias computadorizadas têm sido utilizadas no planejamento dos implantes 
osseointegrados no sentido de garantir o sucesso das próteses fixas, unitárias, parciais e 
totais implantossuportadas. Alem disso, as próteses implantossuportadas apresentam taxa 
de sucesso alta quando a manutenção é realizada a longo prazo. O objetivo desse trabalho 
foi avaliar o comportamento de diferentes técnicas de colocação dos implantes na clínica 
de implantodontia da Unioeste durante a manutenção através de avaliação tomográfica. 
Para isso foram obtidas as medidas da unidade Hounsfield das faces mesial, distal, 
vestibular e lingual ao redor dos implantes. Como resultado, podemos observar que não 
houve diferença estatística entre as técnicas de colocação dos implantes quanto a 
densidade óssea. Diante disso, podemos sugerir que a prótese sobre implante após a 
colocação da mesma não acarreta um comprometimento dos parâmetros tomográficos de 
forma a garantir a taxa de sucesso dos implantes ao longo do tempo, mantendo, assim, a 
eficácia do tratamento com implantes em comparação às próteses convencionais. 
 
 
Apresentação 

O aumento da expectativa de vida levou ao aumento da população de idosos. Juntamente 
com isso, o avanço técnico e científico na área da saúde tem possibilitado novos 
tratamentos para essa população, geralmente constituída de desdentados (FEINE et al, 
2002). No Brasil, da população de idosos de 65 a 74 anos avaliados no SB Brasil 2010, 
mais de 60% é usuária de prótese total (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Algumas das 
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720 Discente do programa de Pós Graduação em Odontologia – Mestrado – UNIOESTE, CCBS, Campus 
Cascavel. 
721 Doutorado, Professora Associada do Curso de Odontologia – UNIOESTE, CCBS, Campus Cascavel. 
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principais queixas de pacientes usuários de próteses totais convencionais são: desconforto, 
instabilidade, baixa eficiência mastigatória e dificuldade de pronúncia (BAKKE et al, 2002; 
AWAD et al, 2003). O desenvolvimento do sistema de implantes osseointegráveis com 
prognóstico favorável possibilitou um tratamento reabilitador por meio de prótese implanto-
retida, proporcionando uma melhor estabilidade e retenção, aumentando a eficiência 
mastigatória em relação ao tratamento com próteses convencionais e diminuindo o 
processo de reabsorção óssea do rebordo (HOBO et al, 1991; FREEMAN et al, 2001; 
BAKKE et al, 2002).  
Em relação à manutenção e acompanhamento das próteses sobre implantes, deve ser 
considerado que pacientes mais idosos apresentam uma perda fisiológica da coordenação 
motora, a qual está relacionada com a higienização do aparelho protético. Sendo assim, a 
utilização de implantes isolados torna a realização da limpeza mais fácil para o paciente 
(SHARMA et al., 2017).  

Por esse motivo, a verificação das condições ósseas periimplantares ao longo dos 
anos é de fundamental importância para a preservação da saúde periimplantar e do 
sucesso dos implantes. A vantagem de observar as condições periimplantares através das 
tomografias é obter um diagnóstico mais preciso e prognóstico duradouro do tratamento 
com os implantes, uma vez que lesões ósseas periimplantares não detectadas podem levar 
à perda dos implantes. 

A tomografia computadorizada apresenta vantagens como: não causar ampliação da 
imagem, ou seja, há maior precisão se comparadas às radiografias tradicionais e, produzem 
imagens em “fatias” do corpo humano nos vários planos anatômicos, inclusive com a 
possibilidade de reconstrução tridimensional (3D), possibilitando a obtenção da análise nas 
quatro faces do implante. (OLIVEIRA et al, 2012). 
 Sendo assim, o estudo da análise tomográfica periimplantar relacionada às 
condições de saúde peri-implantar após instalação de próteses sobre implantes, torna-se 
importante para a detecção de sua eficiência e o prognóstico a longo prazo dos implantes. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Para esse estudo foram atendidos pacientes desdentados das clínicas de 
odontologia da UNIOESTE em Cascavel (PR) no período de 2014 - 2018. 
Os pacientes responderam um questionário sobre história médica, desejo de colocação de 
implantes, avaliação da DVO, função e estética.  

Todos os pacientes foram submetidos a instalação de dois implantes para colocação 
das overdentures. No momento da cirurgia de colocação dos implantes, o torque de 
instalação foi verificado com o torquímetro.  Os pacientes foram submetidos a 2 
procedimentos diferentes: 1-  o paciente recebeu os conectores bola e foi submetida a 
recaptura imediata das fêmeas na prótese total previamente confeccionada; 2- o paciente 
recebeu o tapa-implantes que ficaram cobertos pelo tecido gengival, para aguardar o tempo 
de cicatrização de 3 meses. Foi feito o alívio nas próteses totais previamente 
confeccionadas. Após 3 meses esses pacientes foram submetidos a reabertura dos 
implantes e recaptura dos componentes das próteses. 
Foi feita a avaliação tomográfica após um ano da instalação das próteses tipo overdenture 
para avaliar a taxa de sucesso dos implantes. 
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Análise Tomográfica: 
Após 1 ano da instalação dos implantes, foi solicitado tomografia computadorizada de feixe 
cônico (Cone Beam) para as devidas avaliações. O equipamento tomográfico utilizado foi 
o ORTHOPANTOMOGRAPHTM OP300, fabricado pela empresa Instrumentarium Dental, 
PaloDEx Group Oy, Finlândia, no ano de 2016. Seu FOV é de 61X78 mm, e o software é o 
OnDemond3DTM Dental.  
Em cada paciente foram feitas medições de distâncias de septo interalveolar mesial, distal, 
vestibular e lingual até a cervical dos implantes para constatação Unidade Hounsfield (HU) 
(Figura 1) através do programa DentalSlice (2017), a qual é uma unidade padronizada que 
representa a densidade relativa dos tecidos do corpo em função de uma escala de níveis 
de cinza calibrada. 
 
Análise Estatística: 
             Para análise dos resultados obtidos para densidade óssea foi aplicado o teste de 
ANOVA. (p<0.05). 
 

 

Figura 1 – Captura da Unidade Hounsfield pelo programa DentalSlice (2017). 

 
Resultados 
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Figura 2 – Valores médios da Unidade Housnfield (HU) nas técnicas convencional e imediato. *Teste ANOVA 
para todos os sítios e teste t não pareado para os grupos (p > 0.10). Cdv – convencional do implante direito 

por vestibular; Cdl – convencional do implante direito por lingual; Cdm – convencional do implante direito por 
mesial; Cdd - convencional do implante direito por distal; Cev – convencional do implante esquerdo por 

vestibular; Cel – convencional do implante esquerdo por lingual; Cem – convencional do implante esquerdo 
por mesial; Ced – convencional do implante esquerdo por direito; Idv – imediato do implante direito por 
vestibular; Idl – imediato do implante direito por lingual; Idm –  imediato do implante direito por mesial; Idd – 

imediato do implante direito por distal; Iev – imediato do implante esquerdo por vestibular; Iel – imediato do 
implante esquerdo por lingual; Iem – imediato do implante esquerdo por mesial; Ied – imediato do implante 

esquerdo por distal. 
 

 
Kim et al. (2014) concluíram que os critérios de avaliação das overdentures mandibulares 
podem ser classificados em: sobrevivência do implante e avaliação do tecido peri-implantar. 
O presente estudo avaliou esses critérios a partir da obtenção das medidas do septo 
interalveolar e unidade Hounsfield das faces mesial, distal, vestibular e lingual até a 
plataforma do implante após um ano da instalação protética. Na análise tomográfica, não 
houve alterações na densidade  óssea  ao longo de um ano, sendo assim, a técnica não 
interferiu ao longo desse período. 
A análise da qualidade óssea também é um fator que influencia na osseointegração e, 
consequentemente no sucesso do tratamento com implantes. Lekholm e Zarb (1985), (Apud 
TAMIMI et al., 2016) classificaram radiologicamente a densidade óssea em quatro tipos de 
acordo com a quantidade de osso cortical e trabecular: osso compacto completamente 
homogêneo (Tipo I); espessa camada de osso compacto circunda o núcleo de osso 
trabecular denso (Tipo II); fina camada de osso compacto circunda o núcleo do osso 
trabecular denso (Tipo III); fina camada de osso trabecular de baixa densidade (Tipo IV). 
Para a implantodontia, é necessária uma boa estabilidade primária do implante 
acompanhada de uma suficiente irrigação sanguínea para não prejudicar o metabolismo e 
facilitar a cicatrização e consequente osseointegração. (MARTINS et al, 2011). Podemos 
sugerir que, em nosso trabalho, devido a qualidade óssea encontrada tipo I na região 
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vestibular e lingual da mandíbula, observou-se uma perda óssea marginal maior que 3 mm, 
o que pode acarretar em uma diminuição na taxa de sucesso do implante a longo prazo. 
Este estudo avaliou a HU nas faces mesial, distal, vestibular e lingual de cada implante para 
observar se haveria alguma relação com o sucesso ou insucesso dos implantes entre a 
técnica convencional e imediata. Contudo, pela análise estatística, pôde-se concluir que 
não houve diferença na análise da densidade óssea entre as técnicas (Figura 2). Em 
contrapartida, Tamimi et al., 2016) acredita que “a representação de densidades teciduais 
em HU é pouco confiável em TCFC porque os valores são influenciados pelo escâner 
específico de TCFC, parâmetros de imagem e tamanho e posição do CDV. 
 
 
Considerações Finais 
 
 Não houve diferença estatística na qualidade óssea ao redor dos implantes de 

pacientes reabilitados com prótese do tipo overdenture que receberam carga imediata e 

carga convencional após um ano de acompanhamento. Desse modo, pode-se sugerir que 

implantes submetidos à carga imediata de overdentures se mostra possível na reabilitação 

oral sem causar comprometimentos ósseo.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Adriane Yaeko Togashi, docente responsável pela aplicação do projeto. E-mail: 
adriane.togashi@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número do projeto: 48744/2016 
 
Referências 

1. AWAD, M. A. et al. Oral health status and treatment satisfaction with mandibular 

implant overdentures and conventional dentures: a randomized clinical trial in a senior 

population. International Journal of Prosthodontics, v. 16, n. 4, 2003. 

2. BAKKE, M.; HOLM, B.; GOTFREDSEN, K. Masticatory function and patient 

satisfaction with implant-supported mandibular overdentures: a prospective 5-year 

study. Int J Prosthodont, Lombard, v. 15, n. 6, p. 575-81, 2002. 

3. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados 

principais / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 



 

 

Pá
gi

n
a9

02
 

4. OLIVEIRA K et al. Correlação entre dimensões alveolares radiográficas e 

tomográficas de pacientes com fissuras labiopalatinas. Pesquisa Brasileira em 

Odontopediatria e Clínica Integrada, v. 12, n. 1, 2012. 

5. FEINE J.S., CARLSSON G.E., AWAD M.A., et al. The McGill consensus statementon 

overdentures. Int J Prosthodont. v.15, n.4, p.413-414, 2002. 

6. FREEMAN, C.; BROOK, I.; JOSHI, R. Long term follow-up of implant-stabilised 

overdentures. Eur J Prosthodont Res Dent, Larkfield, v. 9, n. 3/4, p. 147-150, 2001. 

7. HOBO, S.; ICHIDA, E.; GARCIA, L.T. Osseointegration and occlusal rehabilitation. 

Japan: Quintessence; 1991. 462p. 

8. KIM HY, SHIN SW, LEE JY. Standardizing the evaluation criteria on treatment 

outcomes of mandibular implant overdentures: a systematic review. J AdvProsthodont 

2014;6(5):325-32. doi: 10.4047/jap.2014.6.5.325. Epub 2014 Oct21. 

9. MARTINS, V. et al. Osseointegração: análise de fatores clínicos de sucesso e 

insucesso. Revista Odontológica de Araçatuba, v. 32, n. 1, p. 26-31, 2011. 

10. SHARMA, Swati et al. Implant Supported Overdenture: A Review. Journal of 

Pharmaceutical and Biomedical Sciences, v. 7, n. 7, 2017. 

11. TAMIMI et al. Especialidades em imagens: implantes dentários. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2016. 

 
 

  



 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA EXITOSA PARA ESCOLAS DO CAMPO: I MOSTRA DE 

SABERES E SABORES DO CAMPO 

 
Clésio Acilino Antônio722 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Aline Bernartt723, Clarice D. Silva Santos724, Silvia C. Copatti Bussolaro725 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Escolas do Campo; Formação Pedagógica; Prática Pedagógica. 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma prática exitosa realizada nas 
escolas do campo: Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes e Escola Municipal Valentim 
Biazussi, da comunidade de Barra Grande, município de Itapejara D’Oeste/ Pr. A I Mostra 
de Saberes e Sabores do Campo é resultado da formação continuada de professores em 
parceria com a UNIOESTE, campus Francisco Beltrão e ASSESOAR. Com esta 
experiência buscou-se potencializar os saberes escolares a partir dos saberes do campo. 
 
Apresentação 
 

O Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes, de Barra Grande, Itapejara D’Oeste, 
tem seus primeiros registros de funcionamento no ano de 1967, trabalha em dualidade 
administrativa com a Escola Municipal Valentim Buazussi, desde 1991.  

Na época de sua fundação, o Colégio não adotava ainda a nomenclatura atual. 
Desde então passou por anos em que teve muitas matrículas, épocas em que havia número 
reduzido de estudantes, até várias tentativas de fechamento, as quais foram rebatidas pela 
comunidade escolar. 

Como a instituição escolar o Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes passou a 
sentir certa instabilidade em relação à continuidade de suas atividades escolares, visto que 
no ano de 2017 não foi autorizada a abertura da turma de 6º ano, o  que levou o 
Colégio a mais uma vez a necessidade de se pensar ações que fortalecessem as 
instituições de ensino no campo. Para tanto, buscou parcerias com instituições que 
pudessem contribuir efetivamente para a construção de um currículo voltado para a 
educação do campo, práticas de ensino que contemplassem as especificidades desta 
modalidade de ensino, bem como o seu fortalecimento. 
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clariced.silva@hotmail.com. 
725 Especialista em Metodologia do Ensino de História. Professora de História no Colégio Estadual Castelo 
Branco. E-mail: sil_copatti@hotmail.com. 
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Neste contexto, uma das ações que vem sendo desenvolvida é a formação 
pedagógica com os profissionais e colaboradores do referido Colégio, em parceria com a 
UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Francisco Beltrão) e 
ASSESOAR (Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural), entidades que 
integram a Articulação Sudoeste Por Uma Educação do Campo. No que se refere à parceria 
com a UNIOESTE, a formação está abrigada na Extensão Universitária pelo “Projeto de 
formação de professores do Laboratório de representações, espaços, tempos e linguagens 
em experiências educativas – RETLEE”.  

A formação pedagógica dos professores do Colégio Estadual do Campo Carlos 
Gomes e da Escola Municipal Valentim Buazussi tem como objetivo a construção coletiva 
de um projeto pedagógico específico para as escolas no campo a partir do contexto local. 
Como fruto da formação pedagógica tem-se um Plano de Ação das escolas no campo que 
contempla quatro dimensões: Dimensão 1: Evento – “Mostra de Saberes e Sabores do 
Campo”; Dimensão 2: Produção – “Jornal Plantão do Campo”; Dimensão 3 – Práticas 
Pedagógicas de Sala de Aula – “Intercâmbio de Saberes”; e Dimensão 4: Práticas 
Pedagógicas Extra Sala de Aula – “Laboratório Agroecológico”. 

A experiência aqui apresentada está situada na Dimensão 1: Evento – “Mostra de 
Saberes e Sabores do Campo”. 

Cabe ressaltar, que a respeito das preposições “do/no” em educação do/no campo, 
os pesquisadores Souza e Fernandes (2009) afirmam que a educação “no campo” expressa 
um vínculo à localização do ensino no campo. Ou seja, ela deve possuir um vínculo espacial 
com o território e lugar do camponês. Já o termo “do campo” em educação “no/do campo” 
refere-se à escola e à educação típica, oriundas da cultura dos sujeitos do campo, que 
valorize a identidade camponesa, congregando a pluralidade das ideias e concepções 
pedagógicas.  

A partir destas considerações optou-se por utilizar a preposição “do” em I Mostra de 
Saberes e Sabores do Campo, por constatar que as escolas, foco deste trabalho, além de 
possuírem um vínculo espacial com o campo, buscam respeitar a cultura dos sujeitos do 
campo, valorizando suas especificidades. 

Deste modo, Caldart (2002a, p. 22) afirma que “[...] não há como verdadeiramente 
educar os sujeitos do campo sem transformar as circunstâncias sociais desumanizantes, e 
sem prepara-los para serem os sujeitos destas transformações”. Assim, a educação do 
campo tem como objetivo formar sujeitos conscientes, em busca de uma sociedade mais 
humana, que lutem contra as injustiças diante das desigualdades sociais. Neste contexto, 
considera-se que o currículo e as metodologias adotadas precisam vir ao encontro com o 
contexto no qual os estudantes estão inseridos. 

De acordo com Charlot (2000), o ser humano tem uma relação com o saber; homem 
está fadado a aprender. Esse saber possui três relações: o Saber Objeto, externo, que é 
possível ter uma relação com ele para a prender; o Saber Atividade, que se refere à prática, 
é aprendido de forma direta, é perceptível por sensações; e, por fim, o Saber Relacional, 
pelo qual o aprendizado se dá na relação afetiva, no respeito e nas atitudes. O 
conhecimento foi produzido por uma necessidade, e os estudantes precisam entender a 
necessidade de aprender. 

Partindo destes princípios e das reflexões realizadas durante o processo de 
formação continuada, que vem sendo realizado desde o ano de 2017 nestas instituições de 
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ensino do campo, como projeto de extensão da UNIOESTE, campus Francisco Beltrão, e 
em parceria com a ASSESOAR, surge a ideia de realizar a I Mostra de Saberes e Sabores 
do Campo, conforme detalhado a seguir. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A formação pedagógica das escolas do campo fez com que a equipe escolar 
passasse a potencializar os conteúdos específicos de cada disciplina, a partir da realidade 
da comunidade e de um episódio de sua história (A Revolta dos Posseiros), relacionando-
os com o objetivo de fazer com que os alunos se sentissem parte desta história, 
valorizando-a e agregando conhecimentos. 

O evento foi resultado de uma construção coletiva realizada a partir da formação 
pedagógica. Durante os anos de 2017 e 2018 essa formação possibilitou aos professores 
repensar práticas pedagógicas, de forma a valorizar e respeitar a cultura local, bem como 
potencializar os saberes escolares a partir dos saberes do campo. Um dos resultados desta 
formação foi a I Mostra de Saberes e Sabores do Campo. 

Durante o ano letivo de 2018, após a definição do tema Revolta dos Posseiros, de 
1957, como tema central de estudo e da Mostra, as disciplinas escolares passaram a 
trabalhar seus conteúdos a partir do tema, partindo de um documentário: Revolta de 
57/Revolta dos Colonos/Posseiros – Sudoeste do Paraná e por meio de depoimentos de 
moradores da comunidade local que vivenciaram o ocorrido. Em seguida, cada professor 
em sua disciplina iniciou o aprofundamento dos conteúdos específicos. 

Neste contexto, no dia 06 de Dezembro de 2018 foi realizada a I Mostra de Saberes 
e Sabores do Campo. Tal evento ocorreu no Centro de Convivência dos Idosos, de Barra 
Grande, Itapejara D’Oeste – PR, envolvendo alunos, pais, professores, equipe diretiva, 
comunidade local e colaboradores da formação pedagógica das escolas do campo. 

O tema principal da Mostra de Saberes e Sabores do Campo foi “A Revolta dos 
Posseiros”, ocorrida em 1957, é um dos poucos exemplos na história do país em que o 
povo saiu vitorioso. Este tema foi escolhido porque muitos dos pioneiros da comunidade de 
Barra Grande, Itapejara D’Oeste, tiveram um papel extremamente importante no dia 10 de 
Outubro de 1957, quando participaram do levante em Francisco Beltrão, o qual expulsou 
as Companhias de Terra726 da região. 

A Revolta de 1957 teve grande importância para a comunidade de Barra Grande e 
para todo o Sudoeste do Paraná, visto que a população, a partir de sua luta, conseguiu 
manter a posse de suas terras que estavam ameaçadas pelas Companhias de Terra. Por 
razão de tal significado social, na ocasião da Mostra de Saberes e Sabores do Campo, 
foram convidados os pioneiros da comunidade para receberem, além de homenagens, uma 
Menção Honrosa pela sua participação na Revolta.  

Pessoas da comunidade de Barra Grande foram também convidadas a expor e 
comercializar os produtos que são produzidos no campo. Além disso, os trabalhos 
desenvolvidos nas escolas foram expostos: painéis de fotografias, gráficos, projeto do 

 
726As Companhias que estavam na região ameaçando os colonos eram a CITLA (Clevelândia Industrial e 

Territorial Ltda.), a COMERCIAL (Companhia Comercial e Agrícola Paraná Ltda.) e a APUCARANA 
(Companhia Imobiliária Apucarana Ltda.). 
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Laboratório Agroecológico, banners dos eventos que levaram os nomes das escolas e o 
trabalho desenvolvido nelas, poesias sobre a Revolta dos Posseiros, Exposição dos rádios 
confeccionados pelos alunos da Escola Municipal simbolizando a Rádio Colmeia – principal 
forma de comunicação e incentivo à revolução na época da Revolta, entre outros. 

Desta forma, as escolas do campo realizaram a exposição dos Saberes produzidos 
pelos alunos, professores e equipe pedagógica, além dos Sabores produzidos pelas 
pessoas do campo e os talentos, uma vez que a noite foi animada por muita música, 
cantada pelos artistas das escolas e da comunidade. 
 
Resultados 
 

Tendo em vista a participação maciça da comunidade escolar e local, pode-se 
afirmar que o evento obteve um excelente resultado, demonstrado pelos relatos dos 
participantes, que se mostraram emocionados diante das vivências proporcionadas a eles.  

No que se refere aos estudantes, foi possível observar através das avaliações e/ou 
atividades realizadas que houve ganhos significativos na aprendizagem, devido a 
associação entre teoria e prática e as sugestões apresentadas, através de novas ideias a 
serem utilizadas para a próxima edição da Mostra. 
 
Considerações Finais 
  

A proposta de realização da I Mostra de Saberes e Sabores do Campo visava 
complementar o projeto de fortalecimento das práticas pedagógicas das escolas do campo 
de Itapejara D’Oeste, mostrando todo o potencial existente na comunidade de Barra Grande 
agregado aos conteúdos escolares. 
 Pose-se afirmar que foram muitos os pontos positivos observados na Mostra, tais 
como: práticas pedagógicas a partir da realidade do campo, a materialização da teoria 
através dos trabalhos expostos, o dinamismo presente nas salas de aula, a união da 
comunidade, o resgate histórico, a troca de experiências, o fato de proporcionar uma 
formação humana integral aos estudantes, bem como propiciar a estes o estudo, a 
contextualização, a produção e a apresentação dos resultados dos trabalhos realizados por 
eles. 

Sabe-se que há aspectos a serem melhorados, que serão levados em consideração 
no planejamento e organização da próxima Mostra, que ocorre neste ano de 2019. 

Entende-se que esta Mostra de Saberes e Sabores do Campo possibilitou aos 
envolvidos repensar suas práticas pedagógicas e promover mudanças nas prática 
pedagógicas, como também, buscarem elementos para potencializar os saberes escolares 
a partir dos saberes do campo, vendo-o como espaço de vida. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes, Telefone: (046) 3526-4065 
E-mail: ijrcarlosgomes@seed.pr.gov.br; clesioaa@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) [Não se aplica] 

mailto:ijrcarlosgomes@seed.pr.gov.br
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ANEXOS 
Fotografias da I Mostra de Saberes e Sabores do Campo 
Anexo 1: Painéis de exposição de trabalhos desenvolvidos pelos alunos e professores das 
escolas do campo. 

 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Quadros da Revolta dos Posseiros 
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Anexo 3: Pioneiros (ou seus filhos) da comunidade de Barra Grande recebendo Menção 
Honrosa pela participação na Revolta dos Posseiros. 

 
  



 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E LITERATURA: UMA CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DOCENTE 

INICIAL 

 
 

Rita Maria Decarli  Bottega727  
Participantes: Mirian Schröder 728 

 Alice Stenzel729 
Dóris Regina Mieth Dal Magro730 

 Fernanda Maria Müller Gehring731 
Isabel Mattei732 

Luciana Alves Bonfim733 
Lucilene Aparecida Spielmann Schor734 

Vera Pagnussatti735 
 

Área Temática: Linguística, Letras e Artes 
Linha de Extensão: Formação de Professores  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: ensino; inovação; formação docente.  

 
Resumo 
 
O Projeto teve como objetivo principal “contribuir com a formação dos graduandos de Letras 
(4º ano), por meio do contato com experiências pedagógicas inovadoras em Língua 
Portuguesa, realizadas nas escolas”. Foi desenvolvido de setembro a dezembro/2018, 
durante sete encontros, nos quais docentes da rede pública de ensino estiveram presentes 

 
727 Doutora em Educação, docente do Curso de Letras, vinculado ao CCHEL, Câmpus de Marechal Cândido 

Rondon. E-mail: ribottega@uol.com.br. Coordenadora do Projeto.  
728 Doutora em Letras, docente do Curso de Letras, vinculado ao CCHEL, Câmpus de Marechal Cândido 

Rondon. E-mail: msmirian@hotmail.com. Subcoordenadora do Projeto.  
729 Graduada em Letras. Mestranda em Letras na Universidade Estadual de Maringá. E-mail 
alice.stenzel@hotmail.com. Monitora Voluntária do Projeto. 
730 Mestre em Letras. Docente da rede pública de ensino, município de M. C. Rondon. E-mail: 
dorisdalmagro@hotmail.com 
731 Mestre em Letras. Docente da rede pública de ensino, município de M. C. Rondon. E-mail: 
fermullergehring@hotmail.com. 
732 Mestre em Letras. Docente da rede pública de ensino, município de M. C. Rondon. E-mail: 
isamattei@hotmail.com. 
733 Mestre em Letras. Docente da rede de ensino, área de Língua Inglesa, município de Palotina. E-mail: 

lukissbonfim@gmail.com. 
734 Mestre em Letras. Docente da rede pública de ensino, município de São José das Palmeiras. E-mail: 

lucilenesjp@hotmail.com. 
735 Mestre em Letras. Docente da rede pública de ensino, município de M. C. Rondon. E-mail: 
verapagnu@hotmail.com. 

mailto:msmirian@hotmail.com
mailto:alice.stenzel@hotmail.com
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discutindo temas relevantes ao ensino e expondo suas práticas pedagógicas inovadoras. 
O cronograma proposto e os objetivos foram atendidos.  
 
Apresentação 
 
O Projeto teve como objetivo principal “contribuir com a formação dos graduandos de Letras 
(4º ano), por meio do contato com experiências pedagógicas inovadoras em Língua 
Portuguesa, realizadas nas escolas”. Foi desenvolvido de setembro a dezembro/2018, e 
contou com a realização de sete encontros, nos quais docentes da rede pública de ensino 
estiveram presentes discutindo temas relevantes ao ensino e expondo suas práticas 
pedagógicas inovadoras. Os temas abordados foram: o uso da plataforma Skoob na 
formação de leitores, o uso do google.docs para leitura e correção de textos dos alunos 
pelo professor, autoria em textos produzidos por alunos, escrita e reescrita de textos, 
redação e literatura para o vestibular da Unioeste por meio de portifólios, elaboração e 
execução de projetos pedagógicos e feiras literárias em Língua Portuguesa e Literatura.  
Como objetivos específicos, o projeto apresentou: 
 
- Proporcionar a exposição e reflexão sobre experiências pedagógicas inovadoras 
realizadas na escola;  
- Possibilitar aos alunos da graduação conhecimento sobre temas diversos e atuais para o 
ensino de Língua Portuguesa; 
- Ampliar os conhecimentos dos participantes em relação ao desenvolvimento de projetos 
pedagógicos interessantes com o Nível Médio; 
- Proporcionar a aproximação entre a universidade e a escola; 
- Ampliar a atuação do LABEL na formação dos graduandos do Curso e na relação com a 
comunidade acadêmica e comunidade externa.  
O projeto contou com a participação dos alunos do 4º ano de Letras e teve a vinculação de 
uma monitora voluntária e apoio do LABEL – Laboratório do Ensino de Línguas do Curso 
de Letras do Câmpus de Marechal Cândido Rondon. As seis professoras da rede de ensino 
que expuseram as suas experiências pedagógicas inovadoras prestaram uma importante 
contribuição à formação dos alunos do Curso, bem como a presença delas foi um momento 
de interação maior entre a universidade e as docentes/escolas envolvidas. O cronograma 
proposto e os objetivos foram atendidos.  
 
Procedimentos Adotados 
Para o desenvolvimento do Projeto de Extensão, optou-se pela realização de encontros, 
nos quais os docentes da rede pública de ensino convidados compareceram à universidade 
para expor as suas práticas pedagógicas inovadoras. Cada um dos sete encontros teve 
duração de 2 aulas, momentos em que foi possível aos alunos da graduação conhecerem 
as atividades desenvolvidas pelo docente ministrante e terem acesso aos materiais 
produzidos pelos alunos, nas escolas.  
Desta forma, seguindo o cronograma explicitado, foram desenvolvidas as seguintes 
atividades:  
Encontro 1: (28/09/2018) -  Profa. Profa. Ms. Luciana Alves Bonfim. Temas abordados:  
- Apresentação da plataforma Skoob;  
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- Discussão sobre leitura de best-sellers juvenis na escola;  
- Como mediar a leitura de obras canônicas através da tecnologia digital. 
 
Encontro 2: (05/10/2018) - Profa.  Profa. Vera Pagnussatti. Temas abordados: 
- Relato sobre o projeto “Conectando-se com ENEM e vestibulares” 
- Estratégias pedagógicas para abordar literatura nas aulas de LP: portfólio, blog, aula 
invertida; 
- Apresentação de portfólios produzidos por alunos. 
  
Encontro 3:  (19/10/2018) - Profa.   Profa. Ms. Dóris Mieth Dal Magro. Temas 
abordados:    
- A construção da autoria nos textos escolares; 
- Discussão sobre autoria a partir dos autores Bakhtin, Geraldi e Possenti; 
- Delineamento de um trajeto para identificar a autoria nos textos dos alunos; 
- Apresentação da sequência didática implementada para a produção de textos autorais em 
um 9º ano. 
  
Encontro 4: (26/10/2018) - Profa. Ms. Isabel Mattei. Temas abordados:  
- Desafios da escrita e reescrita na escola. 
- Dificuldades e desafios na implementação de uma proposta de ensino baseada na análise 
linguística; 
- Apresentação de um projeto de ensino com o gênero relato pessoal; 
- Explanação acerca de um trabalho direcionado a alunos concluintes do Ensino Médio 
sobre a redação do ENEM. 
 
Encontro 5:  (09/11/2018) - Profa. Ms. Lucilene Schor. Temas abordados: 
 - Sugestão de estratégias para ensino da escrita: utilização do Google Docs e de tabela 
para o aluno planejar o texto com critérios definidos de acordo com o gênero; 
- Apresentação de diferentes formas de correção textual que podem contribuir para 
melhorar o desempenho dos alunos;. 
- Discussão sobre as diferenças entre avaliar e corrigir. 
 
 
Encontro 6: (23/11/2018) -  Profa. Ms. Fernanda Maria Müller Gehring – Temas 
abordados: 
- Projetos alternativos e feiras literárias em Língua Portuguesa; 
- Importância de divulgar e promover a circulação dos trabalhos de alunos; 
- Sugestões de como fazer a exposição de trabalhos: fixar nas paredes ou murais, contação 
de histórias, mostra de trabalhos, feira do conhecimento, feira literária; 
- Indicação de aspectos relacionados à organização e ao planejamento de eventos 
escolares. 
  
Encontro 7 (30/11/2018):   Profa. Vera Pagnussatti – Temas abordados: 
     
- Projetos pedagógicos inovadores de Língua Portuguesa: cidadania, leitura e escrita; 
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- Relato do projeto “Geração @.com: atitudes”; 
- Debate sobre a importância de discutir temas polêmicos com adolescentes e da promoção 
de atitudes; 
- Apresentação dos resultados obtidos através da produção de Projetos de Lei enviados ao 
programa Parlamento Jovem Brasileiro, em Brasília/DF. 
 
Em relação ao cronograma, houve um ajuste de datas (a pedido de uma docente), no qual 
a data do dia 05/10 prevista  para a participação da profa. Lucilene Schör foi remanejada 
para 09/11. Da mesma forma, foram invertidas as datas de 23/11 e 30/11, sendo que na 
primeira data compareceu a profa. Fernanda e na segunda, a profa. Vera. No entanto, os 
ajustes de datas foram previamente comunicados aos alunos e não geraram qualquer 
prejuízo em relação ao desenvolvimento das atividades, uma vez que as professoras 
compareceram e os temas e carga horária foram contemplados. Pode-se afirmar que os 
objetivos foram atingidos, o cronograma cumprido integralmente com a participação das 
seis docentes da rede pública de ensino. É importante destacar que os temas abordados 
pelas professoras convidadas fazem parte de seu cotidiano de docentes de Língua 
Portuguesa em diferentes escolas públicas. Desta forma, foi possível aos participantes 
empreenderem um contato com a prática docente realizada de fato em situação cotidiana 
de ensino e com as possibilidades e dificuldades que esta situação encerra.  
   

 
Resultados 
Após cada encontro, a profa. Rita, docente da disciplina de Prática de Ensino conversou 
com os alunos da graduação envolvidos, a fim de verificar as opiniões deles sobre o que 
estava sendo realizado no projeto. Os graduandos ressaltaram todas as vezes a 
importância do contato com um professor que está atuando na rede de ensino, dos temas 
abordados e a relevância de poder ter contato com  materiais diversos produzidos pelos 
alunos, nas escolas. Os participantes consideraram todos os temas pertinentes e 
relevantes, mas destacaram a formação destinada ao ENEM, ao uso da plataforma Skoob 
e o google.docs. como imensamente relevantes. Pode-se afirmar que o projeto contou com 
a plena realização dos objetivos previstos e de todas as atividades propostas.  
 
Considerações Finais 
Pelas atividades descritas, o objetivo geral previsto que era o de “contribuir com a formação 
dos graduandos de Letras (4º ano) por meio do contato com experiências pedagógicas 
inovadoras em Língua Portuguesa, realizada nas escolas” foi plenamente atingido, bem 
como todos os objetivos específicos propostos.  
Destaca-se, ainda, a participação da monitora voluntária, Alice Stenzel,  á época aluna do 
4º ano, que contribuiu para a realização do apoio logístico para o projeto.  
Como aspectos negativos, é importante frisar a falta de apoio com o transporte, pois 
algumas professoras se deslocaram de outras cidades até o câmpus universitário com 
recursos próprios, haja vista a impossibilidade da Unioeste conceder transporte.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Profa. Rita Maria Decarli Bottega – ribottega@uol.com.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR)  
55753/2018  
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS LABORATÓRIOS DE FITOPATOLOGIA E 

NEMATOLOGIA DA UNIOESTE NO ANO DE 2018  

  

José Renato Stangarlin1 (Coordenador da Ação de Extensão) Participantes: Odair José 

Kuhn1, Marta Inês Ferreira da Cruz 2, Bruna Cristina Grespan Zago 3, Danielle Mattei4, 

Anderson Luis Heling4, Olivia Diulen Costa Brito4, Tatiane Calandrino da Mata4, Vanessa 

de Oliveira Faria4, Juliana Yuriko Habitzreuter Fujimoto4, Dablieny Hellen Garcia Souza4, 

Guilherme Borghetti Calixto4, Eloisa Lorenzetti4, Jeferson Carlos Carvalho4, Taís Regina 

Kohler5, Camila da Cunha Unfried5  

  

Área Temática: (08 - Trabalho) Linha de Extensão: (Desenvolvimento rural e questão 

agrária) Modalidade: (Comunicação Oral) Palavras-chave: fitossanidade; fitopatologia; 

diagnose.  

  

Resumo  

  

Os Laboratórios de Fitopatologia e Nematologia da UNIOESTE desde 1997 prestam serviço 

à comunidade, realizando diagnóstico de doenças de plantas. O objetivo deste trabalho foi 

informar sobre as análises realizadas em 2018. Na Nematologia foram recebidas 509 

amostras, com predomínio dos nematoides dos gêneros Helicotylenchus, Pratylenchus e 

Scutellonema. Na Fitopatologia foram analisadas 347 amostras, predominando os gêneros 

de fungos Fusarium, Phytophthora e Macrophomina.  

  

Apresentação  
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Os Laboratórios de Fitopatologia e Nematologia da UNIOESTE, constituídos desde outubro 

de 1997, possuem um Projeto de Prestação de Serviço através do qual são realizados 

trabalhos de diagnose de doenças de plantas causadas por fungos, bactérias, nematoides 

e agentes abióticos. Tal tipo de trabalho atende as necessidades de proprietários rurais, 

empresas privadas ligadas ao setor agrícola e mesmo entidades públicas, além de permitir 

a participação de acadêmicos nas atividades desenvolvidas através de estágios, monitorias 

e/ou projetos de pesquisa. Os objetivos deste trabalho foram os de fornecer informações 

sobre as análises realizadas no ano de 2018 pelos                                             1 Doutores, 

Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, Mal. Cândido Rondon. E-mail: 

jose.stangarlin@unioeste.br e ojkuhn@gmail.com  2 Técnica de Laboratório, Centro de 

Ciências Agrárias, Mal. Cândido Rondon. E-mail: marta.bianchini@hotmail.com  3 

Graduanda em Farmácia, FAG, Cascavel. E-mail: brunagrespanzago@gmail.com 4 Pós-

graduandos em Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, Mal. Cândido Rondon. E-mail: 

dani.mattei@hotmail.com, andersonlheling@gmail.com, odc.brito@gmail.com, 

tatiane_calandrino@yahoo.com.br, wanessa_olfr@hotmail.com, 

julianafujimoto@outlook.com, dabligarcia@hotmail.com, calixto_gui@outlook.com, eloisa-

lorenzetti@hotmail.com e jefersoncarvalho@outlook.pt  5. Graduandas em Agronomia, 

Centro de Ciências Agrárias, Mal. Cândido Rondon. E-mail: tais.kohler@hotmail.com, 

camila.unfried@hotmail.com  

Laboratórios Prestadores de Serviço em Fitopatologia e Nematologia da UNIOESTE - 

Campus de Marechal Cândido Rondon/PR, para que possam ser utilizadas na 

determinação e no direcionamento das linhas de pesquisa em Fitossanidade prioritárias 

para a região.  

  

Procedimentos Adotados  

  

Foram utilizados diferentes métodos para diagnose dos patógenos nas amostras recebidas 

nos laboratórios. A identificação dos patógenos envolveu a análise sintomatológica, 



 

 

Pá
gi

n
a9

16
 

isolamento de fungos em meio batata-dextrose-ágar (BDA) e de bactérias em meio ágar-

nutriente (AN), e preparo de lâminas semipermanentes para fungos e nematoides. As 

plantas com sintomas de doenças causadas por fungos passaram por desinfestação 

superficial com a imersão do tecido vegetal sintomático em solução etanol/água a 70% (v/v) 

por 1 min, seguida de imersão em solução de hipoclorito de sódio (NaHOCl) a 3% (v/v) por 

2 min e duas sucessivas lavagens em água destilada. Após a desinfestação, o tecido 

vegetal foi colocado sobre papel filtro umedecido com água destilada, dentro de placa de 

Petri, e mantido em câmara de crescimento no escuro a 25 oC por quatro dias. As estruturas 

fúngicas crescidas sobre o material vegetal foram retiradas com estiletes e colocadas em 

lâminas com corante azul algodão de lactofenol, cobertas com lamínulas e seladas com 

esmalte. A identificação foi feita pelos sintomas do material infectado e da observação dos 

sinais ou das estruturas fúngicas nas lâminas (BARNETT & HUNTER, 1987). Para doenças 

bacterianas foi realizada análise da sintomatologia e exame de fluxo bacteriano dos tecidos 

infectados. Em seguida procedeu-se a desinfestação, conforme descrito acima, e o tecido 

vegetal foi homogeneizado em solução salina (NaCl 0,85%) e, em seguida, transferido para 

meio de cultura AN pelo método de estrias compostas com auxilio de alça de platina. A 

identificação foi realizada pela comparação dos sintomas nas folhas e características das 

colônias com a literatura pertinente (SCHAAD et al., 2001). Para a identificação das 

espécies de nematoides do gênero Meloidogyne observouse a configuração da região 

perineal de fêmeas adultas em microscopia ótica (TAYLOR & SASSER, 1983; TIHOHOD, 

1989) e também o fenótipo isoenzimático para a enzima esterase (KUNIEDA & ALFENAS, 

1998). A extração de nematoides migradores a partir de amostras de solo foi realizada pela 

metodologia de flotação centrífuga em solução de sacarose (JENKINS, 1964). Para 

extração de nematoides a partir de amostras de raízes, foi utilizada a metodologia descrita 

em Freitas et al. (2007), baseada na metodologia de Hussey & Barker (1973) modificada 

por Boneti & Ferraz (1981), com posterior flotação centrífuga em solução de sacarose 

(COOLEN & D’HERD, 1972). Todas as análises realizadas foram registradas em livro Ata. 

Para este trabalho, foram levantados os registros nos livros Ata do ano de 2018.  

Resultados  
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No Laboratório de Nematologia foram analisados materiais provindos do Paraná, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Paraguai, cujas porcentagens correspondem 

a 66,2%; 32,8%, 0,2%; 0,6% e 0,2%, respectivamente, totalizando 509 amostras. Destas, 

51,15% foram de solo e 48,85% foram de raízes de plantas. As amostras contendo raízes 

pertenciam as seguintes culturas: soja – 85,21%; milho – 7,8%; trigo – 2,6%; grama – 

1,52%; Brachiaria – 0,87%; milheto – 0,45%; outras (araruta, fumo, judia, cebolinha, cevada 

e aveia) – 1,55%. Muitas amostras, sobretudo de soja, apresentavam galhas nas raízes, 

sintoma típico do ataque de nematoide do gênero Meloidogyne. Estas galhas, na maioria 

das vezes, possuíam fêmeas adultas do nematoide sendo possível a identificação da 

espécie M. incognita. Nas amostras que foram encontrados nematoides fitopatogênicos 

migradores, o gênero Helicotylenchus estava presente em 37%, Pratylenchus esteve 

presente em 31,3%, Scutellonema com 24,4%, Dorylaimus em 3,7%, Tubixaba em 1,4%, 

Meloidogyne estava presente em 1,3%, e outros (Xiphinema, Longidorus, Criconema e 

Rotylenchulus) em 0,9%. No Laboratório de Fitopatologia foram analisados 347 materiais 

provenientes do Mato Grosso do Sul (56,22%), Paraná (42,64%), Santa Catarina (0,86%) 

e Paraguai (0,28%). Os materiais pertenciam as seguintes culturas: soja – 79,82%; 

mandioca – 13,25%; grama – 2,3%; milho – 1,44%; morango – 0,6% e outras culturas como 

araruta, judia, Ficus benjamina, citros e trigo – 2,59%. Os agentes fitopatogênicos 

identificados foram fungos e bactérias. Os fungos que apresentaram maior ocorrência 

foram: Fusarium sp. – 66,57%, Macrophomina phaseolina – 7,76%, Phytophthora – 7,76%, 

Rhizoctonia – 5,37%, Verticillium – 2,1%, e outros, representados por Colletotrichum, 

Cladosporium, Alternaria, Bipolaris, Penicillium, Trichoderma, Phakopsora, Phaeosphaeria, 

Curvularia e Diplodia que apresentaram 9,25%. A bactéria do gênero Xanthomonas esteve 

presente em 1,19% do total das amostras com patógenos.  

  

Considerações Finais  
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Estes resultados permitem obter uma visão dos principais problemas e/ou preocupações 

fitopatológicas da região oeste do estado do Paraná, bem como, direcionar as pesquisas 

para contribuir para resolução dos mesmos, através de experimentos envolvendo alunos 

de graduação (com trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica) e de pós-

graduação (com trabalhos de mestrado e doutorado). Além disso, o trabalho desenvolvido 

tem permitido uma aproximação entre a comunidade e a universidade através da condução 

de ensaios em parceria com produtores rurais e empresas públicas e/ou privadas.  

  

Forma(s) de contato com a ação  

  

Laboratórios de Nematologia e Fitopatologia da Unioeste em Marechal Cândido Rondon, 

nemafitounioeste@gmail.com, fone: (45) 3284-7913.  

 

Número da Correspondência Registrada (CR)  

  

CR 1840/2000.  
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEME - LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E 

MATERIAIS DE ENGENHARIA 

 
Giovanna Patrícia Gava1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Maxer Antônio Rosa2, Ricardo Rocha de Oliveira3 

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Tecnológico  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: ensaios laboratoriais; prestação de serviço, engenharia civil. 
 
Resumo 
 
O projeto de prestação de serviço do Laboratório de Estruturas e Materiais de Engenharia 
(LEME), do campus de Cascavel da Unioeste, foi criado com o objetivo principal de 
promover a cooperação técnico-científica entre a Universidade e a comunidade externa, 
por meio da prestação de serviço e consultorias técnicas, promovendo a disseminação dos 
conhecimentos desenvolvidos na Universidade. O Laboratório de Estruturas e Materiais de 
Engenharia – LEME presta serviços para a comunidade externa à Unioeste desde julho 
2010, quando foi aprovado o primeiro Projeto de Prestação de Serviço. Diante dos bons 
resultados do primeiro projeto, em 2012, foi aprovada a prestação de serviço como uma 
atividade de extensão de caráter permanente. Neste artigo são apresentados os principais 
resultados desta atividade desde a sua implantação. 
 
Apresentação 
 
O Laboratório de Estruturas e Materiais de Engenharia – LEME dispõe de equipamentos, 
espaço físico e pessoal técnico que o capacita na prestação de serviço em determinadas 
áreas da Engenharia Civil, destacando-se os serviços de controle de qualidade, verificação 
das características físicas de determinados materiais e desenvolvimento de novos produtos 
no âmbito da Construção Civil. Aliado a isto, o LEME possui equipamentos que não estão 
disponíveis em nenhuma outra empresa ou Instituição da cidade de Cascavel (PR), o que 
o qualifica como único habilitado a realizar determinados ensaios de caracterização de 
materiais de construção. Os docentes deste laboratório destacam-se por atuarem em 
pesquisas nas áreas de agregados, aglomerantes, argamassas, concretos, madeiras, 
estruturas de concreto e estruturas de madeira, indicando assim a capacidade técnica do 
pessoal envolvido no projeto. 
A qualificação da estrutura física do laboratório, que vem sendo ampliada anualmente por 
meio de investimentos realizados com recursos gerados do projeto de prestação de serviço, 
aliada a capacitação dos professores e agente universitário envolvidos, permite o 
atendimento à comunidade externa da área de Construção Civil, por meio da realização de 
diversos ensaios laboratoriais e consultorias. 
______________________________ 
  1 Doutora, Engenharia Civil, CCET, Cascavel. E-mail: gpgava@gmail.com.  
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  2 Engenheiro Agrícola, CCET, Cascavel. E-mail: maxer.rosa@bol.com.br. 
  3 Doutor, Engenharia Civil, CCET, Cascavel. E-mail: ricardo.oliveira@unioeste.br. 

Procedimentos Adotados 
 
Os serviços prestados pelo LEME são divididos em três categorias: TIPO A: Ensaios 
laboratoriais; TIPO B: Consultorias para auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e 
novas tecnologias e TIPO C: Consultorias no caso de sinistros, conforme detalhado por 
Gava et al. (2015).  
Os serviços realizados em 2018 foram na sua maioria do Tipo A que consistem na 
realização de ensaios laboratoriais que visam à caracterização ou verificação da qualidade 
de materiais de construção civil.  
Os ensaios são conduzidos de acordo com as normas nacionais ou internacionais, vigentes 
para cada tipo de material ensaiado, sendo realizados pelo técnico do laboratório, sob a 
supervisão do docente especialista no ensaio. Os resultados obtidos nos ensaios são 
fornecidos ao cliente por meio de relatórios técnicos, sempre verificados e assinados pelo 
coordenador do projeto. Para a emissão dos relatórios técnicos é necessário que o docente 
responsável esteja devidamente cadastrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná – CREA-PR. Como parte da regularidade da prestação de serviço, 
mensalmente é recolhida uma Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para o 
devido registro junto ao CREA-PR, referente ao exercício profissional realizado na 
atividade. 
Em função dos equipamentos disponíveis no laboratório e da capacitação técnica dos 
docentes envolvidos, o Laboratório tem uma relação dos tipos de ensaios que podem ser 
realizados. Nesta relação estão especificadas as quantidades de materiais que devem ser 
trazidas ao laboratório (tamanho da amostra) e o valor cobrado para cada ensaio. 
Normalmente o preço do ensaio é definido por unidade de material ensaiado.   
Os serviços são solicitados pelo cliente ao LEME, sendo preenchido, no momento da 
requisição do serviço, um formulário no qual são identificados os tipos de serviços a serem 
realizados, o docente responsável, prazo para execução e custo.  
A gestora dos recursos financeiros deste projeto é a FUNDEP – Fundação de Apoio ao 
Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, de forma que o pagamento dos serviços é 
feito pelo solicitante diretamente à Fundação, e o relatório técnico do serviço prestado é 
entregue ao solicitante somente após o pagamento do valor estipulado.   
Os recursos oriundos desta atividade de extensão são aplicados da seguinte forma: 
pagamento do técnico do laboratório que executa os ensaios (20% da receita), pagamento 
de previdência social (20% do valor pago ao técnico), pagamento da FUNDEP (10% da 
receita), repasse para o Campus de Cascavel da Unioeste (5% da receita), pagamento de 
ART. Os resultados dos excedentes destes custos são investidos no próprio laboratório da 
seguinte forma: compra de materiais para a realização de aulas práticas para as diversas 
disciplinas do Curso de Engenharia Civil; compra de equipamentos novos para as aulas 
práticas, para realização de pesquisas e para o incremento dos ensaios oferecidos pela 
prestação de serviço; compra de normas técnicas e bibliografia das áreas atendidas pelo 
LEME; manutenção, conserto e calibração dos equipamentos de ensaios. Os docentes 
envolvidos no projeto não recebem remuneração pelas atividades realizadas. A aplicação 
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destes recursos está devidamente detalhada nos relatórios anuais do projeto de prestação 
de serviço aprovados institucionalmente. 
 
Resultados 
 
Nas Figuras 1 e 2 são apresentados os números de empresas atendidas e de amostras 
ensaiadas anualmente pelo projeto de prestação de serviço do LEME. 
 

  
Figura 1 – Número de empresas atendidas 

anualmente. 
Figura 2 – Número de amostras ensaiadas 

anualmente. 

 
As Figuras 1 e 2 mostram que, apesar do menor número de empresas atendidas, no ano 
de 2018, houve um aumento no número de ensaios realizados.  
 
A Tabela 1 apresenta os quatros tipos de ensaios realizados com maior frequência no 
período de 2016 a 2018.  
 

Tabela 1 – Principais ensaios realizados e percentual correspondente por ano. 

 
 
No ano de 2018 o ensaio de resistência à compressão de corpos de prova de concreto 
apresentou um percentual de amostras ensaiadas superior a 90 e verifica-se uma 
diminuição nos ensaios de resistência à compressão de peças de concreto para 
pavimentação e de compressão diametral em tubos de concreto.  
 
Conforme já apresentado por Gava et al (2015, 2016, 2017 e 2018), dentre os serviços 
realizados o que apresenta maior quantidade realizada (ou maior incidência de atividade) 

Ano 2018 Ano 2017 Ano 2016

Resistência à compressão em corpos de prova de concreto 91 78 72

Resistência à compressão de peças de concreto para pavimentação 4 9 15

Resistência à compressão de blocos de concreto 1 3 1

Resistência à compressão diametral em tubos de concreto 1 3 4

Percentual 

Tipo de Ensaio
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é o ensaio de determinação a resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos de 
concreto, seguido de resistência à compressão de peças de concreto para pavimentação. 
 
 
 
As principais contribuições do projeto de prestação de serviços no LEME já foram 
anteriormente apresentadas por Gava et al (2018, 2017), devendo destacar: 

1. A promoção do conhecimento, pois muitos ensaios solicitados pelas empresas não 
são desenvolvidos em aulas práticas das disciplinas. 

2. A garantia ao LEME de recursos próprios, os quais são investidos em materiais, 
manutenção de equipamentos, aquisição de novos equipamentos e, com isso, a 
viabilização do desenvolvimento de novas pesquisas e práticas de laboratório, tanto 
para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, atendendo a comunidade interna 
e externa.  

3. Os recursos obtidos no projeto, além de reduzir a dependência do custeio da 
administração do Campus e permitir a aplicação dos recursos do governo do Estado 
em outros setores, cria uma condição de confiabilidade na realização das atividades 
do Laboratório.  

4. O oferecimento, à comunidade externa da construção civil, apoio às iniciativas de 
empresas e profissionais em garantir e melhorar a qualidade de seus produtos e 
serviços de engenharia, criando uma importante forma de interação e 
relacionamento com o setor produtivo regional. 

5. A formação de recursos humanos, por meio do oferecimento de estágio para alunos 
de ensino médio oriundos de cursos técnicos.  

 
Dentre as principais dificuldades encontradas para a realização da atividade de 
prestação de serviço estão: 
1. Falta de recursos humanos. De forma permanente, o LEME conta com apenas um 

técnico de laboratório – agente universitário, auxiliado por um estagiário de nível 
médio. Este técnico tem que atender as atividades de ensino e pesquisa e também 
a prestação de serviço. Esta falta de recursos humanos tem inviabilizando a 
ampliação dos serviços prestados pelo LEME, uma vez que as atividades de ensino 
e pesquisa são priorizadas, ante as atividades de prestação de serviço.   

2. Dificuldade de apoio financeiro institucional para a manutenção de equipamentos e 
aquisição de materiais de consumo. Atualmente, todas as despesas do LEME, sejam 
elas para atividades de ensino ou pesquisa, além da manutenção de suas 
instalações e equipamentos são garantidas com os recursos deste projeto de 
prestação de serviço. O campus de Cascavel da Unioeste contribui apenas com o 
pagamento do estagiário de nível médio. Este comprometimento dos recursos em 
manutenção de atividades inviabiliza a aquisição de novos equipamentos, de custo 
normalmente elevado, e que poderiam potencializar as atividades. 

3. Elevados gastos do projeto com a aquisição de normas técnicas. Os ensaios são 
conduzidos de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT, que tem atualizado constantemente suas normas. Não há um convênio da 
Unioeste com a ABNT de forma que as normas possam ser consultadas, gerando a 
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necessidade de sua aquisição e, consequentemente, de investimento, constante e 
de elevado valor, do projeto de prestação de serviço neste tipo de despesa.  

Considerações Finais 
 
Atualmente, a atividade de prestação de serviço é fundamental para a realização e a 
continuidade das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no LEME. Observa-se que 
os recursos financeiros aportados pela prestação de serviços são essenciais para o 
funcionamento do laboratório, uma vez que a sua manutenção somente é viabilizada por 
tais recursos devido à dificuldade de investimento por parte da nossa Instituição de Ensino.  
Esta situação de total dependência da prestação de serviços para o funcionamento 
adequado do LEME gera preocupação na equipe envolvida no projeto, uma vez que a 
prestação de serviço é uma atividade sazonal e é promovida a partir da necessidade do 
cliente. Não havendo demanda de serviços por parte da comunidade atendida, não haverá 
retorno ao projeto. Felizmente, os resultados deste projeto, tem mostrado um aumento no 
número de amostras ensaiadas e o projeto tem se mantido atuante.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
O Laboratório de Estruturas e Materiais de Engenharia – LEME está situado no piso térreo 
no prédio de Desenvolvimento de Protótipos do Campus de Cascavel da Unioeste. O 
telefone para contato é o 45 3220 7236 e o e-mail é leme.unioeste@gmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR n° 36936/2012. 
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Resumo 

Introdução: As doenças vasculares periféricas (DVP) são cada vez mais frequentes em 
todo o mundo - pelo aumento dos fatores de risco cardiovasculares (FR) - e são a maior 
causa de amputações de membros inferiores (MMII). Objetivo: Auxiliar na prevenção de 
amputações de MMII em pacientes com DVP e seus FR. Metodologia: Em visitas 
agendadas nas Unidades de Saúde vinculadas a Prefeitura de Cascavel (Atenção Primária 
e/ou Especializada) e ao Centro de Reabilitação Física da Unioeste (CRF), a equipe 
fornecerá informações acerca das DVPs e prevenção de lesões, avaliará o nível de risco 
de lesões e entregará material escrito sobre os assuntos abordados. Pretende-se também 
atuar junto a eventos de saúde para a comunidade. Contribuição Esperada: Espera-se, 
através da integração de alunos, professores, profissionais de diferentes áreas e 
comunidade, poder colaborar para a identificação precoce de pacientes com risco de 
desenvolver complicações nos pés e evitar, em última instância, as amputações de MMII, 
que causam tanto sofrimento, disfuncionalidade e isolamento. 
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Dentre as doenças cardiovasculares existem as doenças vasculares periféricas 
(DVP). Estas acometem tanto o sistema arterial quanto o venoso, principalmente de 
membros inferiores, gerando consequências locais e globais. 

As doenças do sistema arterial podem ter diversas causas, porém a mais prevalente 
é a aterosclerose. Esta forma é denominada Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) 
e acomete 202 milhões de pessoas em todos mundo (1).  

Como um dos grandes fatores de risco para DAOP, o Diabetes Mellitus II acomete 
420 milhões de pessoas em todo o mundo (2). Predispõe a problemas característicos 
causados pela neuropatia periférica e em última instancia, pode ocorrer a formação de 
úlceras crônicas e evoluir para a amputação (3, 4). 

Dentre as doenças do sistema venoso a mais comum é a insuficiência venosa 
primária crônica (IVC). Ocorre a frouxidão das paredes venosas, afastamento de suas 
válvulas e refluxo venoso, resultando em diminuição do retorno venoso. (5) Apesar de não 
ser causa frequente de amputações, podem causar úlceras crônicas dolorosas e com 
dificuldade de cicatrização.  

Este conjunto de doenças (arteriais e venosas) causa alterações comuns aos seus 
portadores: diminuição da qualidade de vida (6-8), da capacidade de caminhada (9-11), da 
força muscular periférica (11, 12, 13), da sensibilidade distal (14) e do equilíbrio (15). ).  

Em última instancia, após anos de sofrimento físico e emocional, aliados a 
tratamentos onerosos (para o indivíduo e/ou para o sistema), afastamento social e do 
trabalho, o indivíduo pode ser submetido a amputação de parte ou todo o membro (s) 
inferior (s) (ou ainda, conviver com úlceras que duram anos). A amputação não previne a 
recorrência do problema, sendo assim, pacientes já amputados de um membro, tem 
chances maiores de sofrerem outra amputação, do que os que nunca foram amputados. 
(3) 

Três fatores contribuem para o atraso no diagnóstico e maior predisposição as 
amputações: 1) desconhecimento da existência destas doenças e de suas características 
pela grande população; 2) sinais e sintomas inicialmente discretos, que não aparentam 
risco ou passam despercebidos; 3) dificuldades no acesso a consultas e exames 
especializados. O fisioterapeuta, como integrante da equipe multiprofissional, tem papel 
importante na educação em saúde, prevenção e reabilitação de tais doenças. (12, 18, 19) 

Para dirimir estes fatores, ainda que localmente, propõem-se uma busca ativa a 
estes pacientes na rede pública de saúde, com ampla divulgação dos conhecimentos nessa 
área, para: informar a comunidade, identificar aqueles com risco de lesões e propor ações 
preventivas, especialmente voltadas a fisioterapia, mas com interação com a equipe de 
saúde, num esforço conjunto pela prevenção das amputações e manutenção do bem-estar 
dos indivíduos. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Serão agendadas visitas nas Unidades de Saúde da Prefeitura de Cascavel (Atenção 
primária e/ou Especializada) e Centro de Reabilitação Física da Unioeste (CRF- Unioeste). 
Estima-se que será feita uma visita semanal, para que cada unidade seja visitada pelo 
menos uma vez no ano.  
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Após agendamento com a unidade, preferencialmente para o dia em que está 
previsto atendimentos de pacientes com fatores de risco ou ainda vasculopatas já 
diagnosticados, uma equipe de participantes do projeto (um professor responsável e um 
grupo de alunos) fará a visita, que contará com as seguintes ações:  

1. DIVULGAÇÃO: Uma palestra informativa sobre as doenças vasculares voltada 
ao público leigo será ministrada. Serão utilizados recursos a serem criados pelos 
próprios alunos (impresso e/ou digital) para permitir a integração e participação 
dos pacientes. A equipe de saúde do local também será convidada a assistir. 

2. IDENTIFICAÇÃO: Os pacientes que concordarem, serão avaliados através de 
questionário, inspeção e palpação dos membros inferiores, para identificação do 
nível de conhecimento, autocuidado e risco para lesões. Estas variáveis são parte 
de um projeto mais amplo (de pesquisa), cuja metodologia já foi aprovada pelo 
Comitê de Ética da Unioeste. 

3. ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL: Logo após a aplicação do questionário e avaliação, 
todos os pacientes que assistiram a palestra (tendo ou não participado das 
avaliações), receberão a cartilha padronizada com orientações sobre a 
prevenção de lesões nos pés. 

4. ENCAMINHAMENTO: Os pacientes que apresentarem maior risco de lesão, 
segundo seus respectivos escores (20-22), receberão encaminhamentos 
conforme trâmite do SUS, para atendimento com equipe multiprofissional e 
recebimento de órtese (se indicado). Para isso, contamos com o trabalho em 
equipe das unidades de saúde, nas quais tanto o enfermeiro quanto o médico da 
unidade, informados sobre as ações do projeto, poderão fazer parte desta ação 
específica, encaminhando os pacientes do dia, bem como outros com o mesmo 
perfil, para o CRF – Unioeste, para continuidade da ação. 

5. MANUTENÇÃO: Pretende-se, a fim de fortalecer as orientações e verificar a 
eficácia das mesmas, contatar os participantes por via telefônica/ou em retorno a 
UBS, anualmente. 

 
Outras atividades previstas se destinam a ampliação do alcance do projeto, bem 

como a divulgação da Reabilitação Vascular Periférica (área de atuação da fisioterapia) na 
comunidade, com a participação em eventos e divulgação das informações em meios 
digitais.  

Não há data definida para finalização deste projeto pois, além da alta prevalência 
das DVPs, a cronicidade destas doenças requer um acompanhamento em longo prazo 
(também indefinido) para identificar a evolução dos pacientes já orientados e incluir os 
novos. Em termos de educação em saúde, acreditamos que tais orientações e divulgação 
sejam sempre necessárias a comunidade em geral, estimulando a prevenção por meio do 
conhecimento e autocuidado. 
 
Resultados 
 

A partir da formação de um Grupo de Estudo em Reabilitação Vascular Periférica 
(GREVASP), que conta atualmente com 20 alunos do curso de fisioterapia do 2º ao 5º ano, 
as atividades começaram a ser estruturadas em dezembro de 2018. Após reuniões do 
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grupo e discussões, optou-se por iniciar os trabalhos voltados a população diabética. Isso 
é explicado pela grande prevalência de diabéticos em Cascavel e suas graves 
consequências, já descritas.  

Após estruturação, desenvolvimento e treinamento dos alunos nas diferentes 
atividades a serem desenvolvidas, a abordagem aos pacientes foi iniciada em março de 
2018. As atividades foram iniciadas no âmbito do CRF, para aqueles pacientes já 
cadastrados bem como os novos pacientes encaminhados pelos seus respectivos médicos. 
Até o momento, 75 pacientes já foram beneficiados 

 Todos os que foram avaliados, receberam orientações padronizadas sobre o 
cuidado com os pés. Aqueles que apresentaram maior risco de lesão não pés, receberam 
encaminhamentos conforme trâmite do SUS, para atendimento com equipe 
multiprofissional e recebimento de órtese, se necessário.   

Em maio, os pacientes foram divididos em grupos de, no máximo, 30 pessoas para 
participarem de uma sequência de palestras quinzenais sobre promoção de saúde com 
uma equipe multiprofissional, com temas voltados para os diabéticos. Do primeiro grupo 
convidado, 10 pacientes compareceram para as palestras do ciclo. A primeira foi da 
psicologia, seguida da fisioterapia, farmácia e nutrição.  

A próxima ação é a elaboração de um relatório completo sobre os dados encontrados 
na avaliação de cada paciente, que será entregue ao paciente e poderá ser apresentado 
em reconsultas médicas e mantido para com ele para arquivo pessoal. Então, estes 
pacientes que já participaram de todas as atividades propostas serão reavaliados no ano 
de 2020. 
 

 
 

Figura 1 – Pacientes, discentes, docente e psicóloga na primeira palestra do ciclo no CRF-Unioeste. 
 
Considerações Finais 
 
 O presente projeto tem contribuído grandemente para a identificação precoce de 
pacientes de risco e para a promoção de saúde por meio de orientações. Aos discentes, 
proporciona conhecimento e vivência prática sobre o paciente diabético, suas complicações 
e comorbidades. Outro aspecto que merece destaque é o ótimo trabalho multiprofissional 
realizado, envolvendo fisioterapeutas, psicóloga, nutricionista, farmacêutica, assistente 
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social e médicos. Assim, com a contribuição de todos, será possível promover a prevenção 
em todos os níveis, especialmente a primária.  
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Resumo 
 
O consumo indiscriminado de álcool e outras drogas representa um problema de saúde 
pública. A drogadição e os transtornos relacionados ao uso de substâncias podem estar 
associados a mortes por fatores externos, como acidentes de trânsito, homicídios e 
suicídios, além de outros problemas sociais. Diante disso, objetivou-se: desenvolver ações 
práticas de educação e promoção da saúde e prevenção do uso de drogas, com vistas à 
proteção de adolescentes, jovens, adultos e idosos em duas Comunidades Terapêuticas, 
localizadas no oeste do Paraná (Comunidade Terapêutica Sagrada Família e Comunidade 
Terapêutica Recanto Parque Iguaçu). Como estratégia metodológica utilizou-se cinco 
etapas: I. Revisão de Literatura, II. Capacitação da equipe de participantes, III. Elaboração 
de Materiais Didático-Pedagógicos, IV. Contato com Instituição e V. Desenvolvimento das 
ações em saúde.  As atividades foram realizadas na modalidade de palestras sobre 
“Drogadição” e “Projeto de Vida”, no segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 
2019, atendendo a 60 indivíduos. Os residentes participantes demonstraram interesse nas 
temáticas abordadas, evidenciado por interações e discussões durante as atividades, 
estimulando tomadas de decisões voltadas à hábitos saudáveis e fomentando atitudes de 
proteção frente aos aspectos relacionados à dependência química de qualquer natureza. 
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A utilização de drogas é um problema que vem se arrastando a milênios, muitas 
sociedades e culturas têm usado drogas de maneira descontrolada e para diversos fins, e 
muitos desses fins são prejudiciais e incoerentes (FERREIRA FILHO et al., 2003). O uso 
indiscriminado e abusivo de álcool e outras drogas é um fenômeno presente e 
extremamente preocupante em   todo o mundo. Atualmente, estima-se que cerca de 10% 
da população urbanizada de todo o mundo faz uso abusivo de drogas (PEIXOTO et al., 
2010). 

Na região de tríplice fronteira, que envolve os municípios de Foz do Iguaçu 
(Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina), estudo recente com 
estudantes (adolescentes e jovens), constatou que 8% dos pesquisados já haviam 
experimentado algum tipo de droga (lícita ou ilícita) durante a vida. Dentre as drogas citadas 
entre os adolescentes e jovens que afirmaram já terem experimentado algum tipo de droga, 
destacaram-se o tabaco (71% a 100%), maconha (14% a 34% entre adolescentes e 12,3% 
a 50% entre jovens), cocaína (9,4% a 18,6% entre adolescentes e 6,1% a 28,4% entre 
jovens), êxtase (2,9% a 8,8% entre adolescentes e 4,3% a 14,9% entre jovens) e crack 
(1,9% a 6,6% entre adolescentes e 2,7% a 13% entre jovens) (PRIOTTO, NIHEI, 2016).    
  Diversos jovens e adultos fazem o uso abusivo de drogas, os levantamentos 
epidemiológicos sobre o consumo de álcool e outras drogas entre os jovens e adultos no 
mundo, mostram que é na passagem da infância para a adolescência que se inicia esse 
uso, dando continuidade no decorrer da vida, levando à dependência química (MARQUES; 
CRUZ, 2000).  
  A dependência química vem aparecendo cada vez mais na atualidade, e 
corresponde a um fenômeno amplamente divulgado e discutido, pois o uso abusivo de 
substâncias psicoativas tornou-se um grave problema social e de saúde pública para toda 
sociedade (PRATTA et al., 2009). 

Frente à proporção do problema da drogadição, encontram-se estratégias para o 
tratamento de dependentes químicos na região de tríplice fronteira, sendo Caps AD, Caps 
I as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas que surgiram no Brasil no 
decurso dos últimos quarenta anos, antes das políticas públicas de atenção à dependência 
química existirem, são designadas como instituições de saúde de atendimento 
ao dependente químico em âmbito não hospitalar e de cunho não governamental, sendo a 
principal terapêutica a convivência entre os residentes, com orientação técnica e 
profissional (COSTA, 2009).  

Segundo Scaduto, Barbieri e Santos (2015) as comunidades terapêuticas 
apresentam uma importante contribuição para o tratamento de pessoas com problemas 
relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Os residentes das comunidades 
terapêuticas apresentam melhoras no funcionamento psicológico em diferentes 
graus, vivenciando sentimentos de gratidão e maior confiança nos relacionamentos 
interpessoais.  

A partir desse pressuposto e o fato de adolescentes, jovens e adultos e idosos dos 
municípios de fronteira do oeste paranaense estarem sob risco de uso e abuso de drogas, 
o presente projeto desenvolveu atividades práticas de promoção, proteção e prevenção da 
saúde para reabilitação de adolescentes, jovens, adultos e idosos com dependência 
química, residentes de duas Comunidades Terapêuticas, a Comunidade Terapêutica 
Sagrada Família, localizada no município de Foz do Iguaçu-PR, e a Comunidade 
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Terapêutica Recanto Parque Iguaçu localizada no município de Medianeira-PR. Realizando 
palestras e atividades sobre projeto de vida, fornecendo informações e sanando 
dúvidas sobre o abuso de drogas e estimulando a prática de um estilo de vida saudável.  

 
  
Procedimentos Adotados  
 

Foram realizadas reuniões com os participantes do projeto para a escolha dos 
conteúdos que seríam abordados durante as palestras e dinâmicas. Logo após foi realizado 
o levantamento de artigos científicos e livros relacionados à temática de projeto de vida, 
sentido da vida, relações interpessoais, metas e objetivos, finanças, saúde integral, 
prevenção e proteção de pré-adolescentes em iniciação e uso e abuso de drogas, lícitas e 
ilícitas.  

Ocorreu o contato com os coordenadores das Comunidades Terapêuticas 
escolhidas, a Comunidade Terapêutica Sagrada Família, localizada em Foz do Iguaçu-PR, 
e a Comunidade Terapêutica Recanto Parque Iguaçu, localizada no município de 
Medianeira-PR. Posteriormente, foram explicadas as atividades que seriam executadas e 
recebemos seus consentimentos e autorizações para a realização das atividades. 
   No dia 30 de outubro de 2018, iniciou-se a realização de diversos treinamentos com 
a equipe projeto e o professor coordenador. Os participantes do projeto apresentaram para 
o professor orientador as palestras e dinâmicas que seriam realizadas nos encontros nas 
Comunidades Terapêuticas escolhidas, abordando os conteúdos pré-estabelecidos na 
primeira reunião. No decorrer de outubro e novembro de 2018, realizou-se outros 
treinamentos para que o professor sugerisse alterações e visualizasse as adequações 
feitas nas apresentações. 

Foram realizadas outras reuniões com os coordenadores das comunidades 
terapêuticas dos dois municípios, onde ficou definido que as atividades referentes ao 
projeto abordariam a temática de projeto de vida e drogas. Cada participante da equipe 
dentro dessa temática apresentou duas aulas, sobre os respectivos conteúdos: Sentido da 
vida, balanço de vida, talentos e valores pessoais, finanças, relações interpessoais e saúde 
integral.  

As Palestras iniciaram-se no segundo semestre de 2018 na Comunidade 
Terapêutica Sagrada Família e no primeiro semestre de 2019 na comunidade terapêutica 
Recanto Parque Iguaçu.  

Entre os dias 29 de novembro de 2018 a 27 de fevereiro de 2019, foram realizadas 
as seis palestras, abordando as temáticas escolhidas, essas palestras foram ministradas 
para 29 internos, que ali permanecem durante um período de 9 meses de tratamento. A 
primeira palestra foi realizada no dia 29 de novembro de 2018 na comunidade terapêutica 
Sagrada Família, por uma das participantes do projeto, que abordou a temática referente 
ao sentido da vida. No dia 13 de dezembro foi realizada a segunda palestra por outra 
participante do projeto, na comunidade terapêutica Sagrada Família, abordando a temática 
referente a balanço de vida e aportes de vida. 

No dia 20 de dezembro de 2018 foi realizada a terceira palestra ministrada pela 
terceira e última participante do projeto, da Comunidade Terapêutica Sagrada Família, 
abordando a temática de talentos e valores pessoais. Como consistiu na última atividade 
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do ano de 2018, a atividade terminou com uma confraternização onde participaram a 
coordenadora da Comunidade Terapêutica, os internos e os membros projeto 
extensionista. 

Ao retomar a atividade no dia 13 de fevereiro de 2019 foi realizado a quarta palestra 
na Comunidade Terapêutica Sagrada Família abordando o conteúdo de finanças. Dia 20 
de fevereiro foi realizado a quinta palestra na Comunidade Terapêutica Sagrada abordando 
o conteúdo de relações interpessoais. A última palestra e fechamento das atividades 
realizada na Comunidade Terapêutica Sagrada Família, foi no dia 27 de fevereiro de 2019 
abordando o assunto de saúde integral. As palestras e dinâmicas desenvolvidas com os 
internos da Comunidade Sagrada Família foram realizadas com êxito, com a participação 
ativa deles. 

Dia 22 de Março de 2019 iniciou-se as atividades na comunidade terapêutica 
Recanto Parque Iguaçu, que se estendeu até o dia 12 de abril de 2019.  A atividade contou 
com a participação de 30 internos que ali residem por 9 meses durante o tratamento para 
dependência química. 

 O primeiro dia de atividade na comunidade terapêutica Recanto Parque Iguaçu, foi 
dia 22 de março, onde foram ministradas duas palestras, durante a primeira palestra a 
participante abordou a temática de sentido da vida, já na segunda palestra foi abordado a 
temática sobre balanço de vida. Ocorreu no dia 29 de março na comunidade terapêutica 
Recanto Parque Iguaçu a realização da terceira e quarta palestra, que foram ministradas 
por duas participantes, a primeira abordou a temática de talentos e valores pessoais, e a 
segunda participante abordou a temática de relações interpessoais. 

As duas últimas palestras foram realizadas no dia 12 de abril de 2019, na 
comunidade terapêutica Recanto Parque Iguaçu, a primeira palestra realizada por uma 
participante neste dia contou com a temática de finanças, e pôr fim a última palestra e 
fechamento da atividade na comunidade abordou a temática de saúde integral. As palestras 
contaram com interação e participação de todos os internos, além de auxiliá-los com as 
dúvidas sobre os conteúdos abordados. 
  
 Resultados  
  

No período correspondente ao dia 01 de outubro de 2018 a 12 de Abril de 2019, 
foram realizadas diversas atividades e palestras abordando as seguintes temáticas: sentido 
da vida, balanço de vida, talentos e valores pessoais, finanças, relações interpessoais e 
saúde integral, para um total de 29 internos residentes da Comunidade Terapêutica 
Sagrada família em Foz do Iguaçu-PR (Figura 1), e para um total de 31 internos residentes 
da Comunidade Terapêutica Recanto Parque Iguaçu (Figura 2 e 3).  

Através das atividades realizadas, foi possível observar os benefícios 
proporcionados para os internos. Os internos demonstraram profundo interesse nas 
temáticas abordadas, assim como, tiveram uma participação ativa, realizando perguntas 
para sanar suas dúvidas, respondendo os questionamentos feitos pelas participantes 
durante as apresentações e contribuindo com informações relevantes do conteúdo 
abordado. Ao término de todas as palestras desenvolvidas, foi possível ter a percepção de 
que os internos refletiram sobre sua vida e o sentido da mesma, podendo adotar 
futuramente a escolhas corretas e hábitos saudáveis.  
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Figura 1: Palestra sobre balanço de vida - Comunidade Terapêutica 

sagrada família, 2018. 

 
Figura 2: Palestra sobre finanças na Comunidade Terapêutica Recanto 

Parque Iguaçu, 2019. 

 
Figura 3: Palestra sobre saúde Integral - Comunidade Terapêutica 

Recanto Parque Iguaçu, 2019. 

 
Considerações Finais  

Foi possível observar a importância do desenvolvimento de ações como essas, nas 
Comunidades Terapêuticas, pois muitas vezes o público que reside nesse ambiente, acaba 
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sendo isolado da sociedade ou encontra dificuldades para fazer uma análise fidedigna 
sobre sua vida. Concluiu-se que as palestras e dinâmicas desenvolvidas com os internos 
das duas Comunidade terapêuticas foram realizadas com êxito, com a participação ativa 
dos mesmos, possibilitando reflexões que possibilitaram a escolha de hábitos de vida 
saudáveis, além de propiciar uma visão mais abrangente sobre o próprio sentido e proposito 
de vida. 
 
Forma(s) de contato com a ação  
Professor coordenador: Oscar Kenji Nihei. E-mail: oknihei@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR)  
55894/2018 
 
Financiamento e apoio 
Projeto de extensão financiado pelo Fundo Paraná pelo Programa Universidade Sem 
Fronteiras (USF) da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), 
Termo Jurídico 147/2018. 
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PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ – NÚCLEO DE MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON/PR – PERFIL E SATISFAÇÃO DOS CONCLUINTES DO ANO DE 2018 – 

MODALIDADE PRESENCIAL 

 
José Ângelo Nicácio743 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Dalbelo, Liliane744, Denilo Rodrigues De Oliveira745, Elivelton Dos Santos 
746, Juliana Midori Morotti747, Maria Fernanda Gentelini Simion748, Ramony Dafne 

Sbaraini749. 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Empreendedorismo) 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Programa Bom Negócio Paraná; Empresas; Desenvolvimento.  

 
Resumo 
 
O presente trabalho objetiva analisar a aplicabilidade do Programa Bom Negócio Paraná 
(PBNP) no núcleo de Marechal C. Rondon, por meio da análise do perfil dos alunos das 10 
turmas realizadas entre os meses de maio a dezembro de 2018, na modalidade presencial. 
A pesquisa se deu com o levantamento de dados dos questionários aplicados ao longo do 
curso, com vistas a averiguar a renda e ocupação dos alunos, o grau de satisfação quanto 
ao curso e as cidades atendidas pelo PBNP.  
 
Apresentação 
 

O Programa Bom Negócio Paraná (PBNP) é viabilizado por meio de parcerias entre 
o Governo do Estado do Paraná, com atuação da Secretaria de Ciência Tecnologia e 
Ensino Superior com as Universidades Estaduais do Estado do Paraná, em prol da 
efetivação do desenvolvimento científico, tecnológico e de pesquisa no desenvolvimento 
econômico e social das cidades atendidas.  

Instituído no Paraná desde 2012, o curso de capacitação gerencial e de consultorias 
oferece aulas gratuitas, nas modalidades presencial e à distância, para micro e pequenos 
empresários, permitindo que os mesmos tenham acesso a financiamento com juros a partir 
de 1, 26% ao mês, um dos mais baixos do país e faixas que variam de R$ 300 A R$ 3 
milhões de reais. (SETI, 2019). 

Na cidade de Marechal Cândido Rondon, o PBNP atua desde 2014 na modalidade 
presencial e desde 2016, na modalidade à distância. O núcleo de Marechal Cândido 

 
743 Doutor, Administração, CCSA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: janicacio@hotmail.com.   
744 Mestre, Ciências Contábeis, CCSA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: lilianedalbelo@gmail.com. 
745 Graduado, Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: denilooliveira@outlook.com.  
746 Graduado, Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: eliveltoest36@hotmail.com. 
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748 Graduanda, Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: mariagentelini@gmail.com.                          
749 Mestre, Administração, CCSA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: ramony-dafne@hotmail.com.  
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Rondon atende 19 cidades circunvizinhas, sendo elas: São Jorge do Patrocínio, Altônia, 
Pérola, Cafezal do Sul, Iporã, Francisco Alves, Terra Roxa, Guaíra, Mercedes, Nova Santa 
Rosa, Maripá, Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Pato Bragado, Entre Rios do 
Oeste, São José das Palmeiras, Santa Helena e Missal, implementando-se conforme a 
necessidade e disponibilidade de cada uma.  

Além de fomentar o crescimento de empreendimentos, o Programa Bom Negócio 
Paraná – núcleo de Marechal Cândido Rondon, contribui para a geração de emprego e 
renda local, melhorando a qualidade de vida da população e permitindo o compartilhamento 
de conhecimentos. Destaca-se, deste modo, a importância de Projetos de Extensão no 
desenvolvimento econômico e social do país, apesar de não ser comum a comunidade 
recorrer a esta via para aprimorar os seus conhecimentos. (PEREIRA e SOUSA, 2009). 
 
Procedimentos Adotados 
 

O levantamento de dados fora realizado através da ficha de inscrição e dos 
questionários pré-curso e pós-curso, com questões objetivas e subjetivas, as quais foram 
convertidas em tabelas por meio do programa Microsoft Excel 2010, de maneira a 
possibilitar a visualização concisa das informações.  

Os dados são oriundos de 10 turmas, na modalidade presencial, realizadas durante 
os meses de maio a dezembro de 2018, nas cidades de Marechal Cândido Rondon, 
Palotina, São Jorge do Patrocínio, Santa Helena, Pérola, Altônia, Terra Roxa, Quatro 
Pontes e Guaíra. 

Os dados coletados são referentes à modalidade proveniente ao edital TC nº 
50/2018 - SETI, do Programa Bom Negócio Paraná - núcleo de Marechal Cândido Rondon, 
tendo como sede a UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

O objetivo da apreciação dos presentes dados, se dá afim de analisar o perfil dos 
participantes do projeto e seu grau de satisfação em relação aos módulos trabalhados pelos 
consultores do Programa Bom Negócio Paraná.  
 
Resultados 
 
 Segue abaixo a tabulação referente às turmas contempladas com a capacitação do 
Programa Bom Negócio Paraná – núcleo de Marechal Cândido Rondon no ano de 2018 na 
modalidade presencial. 
 
 

Tabela 1 - Municípios em que foram ofertados os cursos 
Fonte: elaborada pelos autores 
 
 

 TURMAS Nº DE 
INSCRITOS 

Nº DE 
CONCLUINTES 

INICIO FIM 

01   14ª Marechal C. 
Rondon 

25 22 14/05/18 13/06/18 

02 1ª Palotina 38 34 02/07/18 31/07/18 



 

 

Pá
gi

n
a9

40
 

  

*Corresponde a aproximadamente 73,8% dos inscritos; 

 
Conforme analisado na tabela acima, o PBNP atingiu 268 participantes em nove 

cidades circunvizinhas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social nas 
regiões atendidas. Do total de participantes, 73, 8% participaram do curso até o final, 
enquanto os demais, desistentes, alegaram como principais obstáculos o conflito de 
horários entre o curso e o trabalho, o descanso, os afazeres domésticos e os cuidados com 
os filhos.   
 
Tabela 2 – Renda familiar mensal 
 Fonte: elaborada pelos autores 
 

 
  

*Aproximadamente; 

 
Tabela 3 – Ocupação atual  
Fonte: elaborada pelos autores  
 

OCUPAÇÃO ATUAL Nº PERCENTUAL 

Proprietário de empresa formal 74 27,61% 

Proprietário de empresa informal 4 1,49% 

Funcionário de carteira de trabalho 
assinada 

80 29,85% 

Funcionário sem registro na carteira 
de trabalho 

12 4,47% 

Autônomo 33 12,31% 

Estagiário 3 1,11% 

Aposentado 1 0,37% 

03 3ª São Jorge do 
Patrocínio 

15 10 09/07/18 07/08/18 

04 4ª Santa Helena 25 22 31/07/18 24/08/18 

05 6ª Pérola 38 34 06/08/18 04/09/18 

06 7ª Altônia 48 27 17/09/18 17/10/18 

07 4ª Terra Roxa 28 17 08/10/18 07/11/18 

08 2ª Quatro Pontes 10 10 06/11/18 06/12/18 

09 15ª Marechal C. 
Rondon 

16 12 15/10/18 14/11/18 

10 3ª Guaíra 25 10 19/11/18 28/11/18 

 TOTAL 268 198*   

RENDA FAMILIAR MENSAL Nº PERCENTUAL 

Menos de 01 salário mínimo 30 11,19% 

Entre 1 e 3 salários mínimos 155 57,83% 

Entre 4 e 6 salários mínimos 46 17,16% 

Entre 7 e 10 salários mínimos 11 4,10% 

Acima de 10 salários mínimos 4 1,49% 

Não responderam 22 8,20% 

TOTAL 268 99,97%* 
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Desempregado 37 13,80% 

Não responderam 24 8,95% 

TOTAL 268 99,96%* 
 *Aproximadamente; 

 
Tabela 4 – Empresas inscritas pelos alunos participantes  
Fonte: Elaborada pelos autores  
 

INSCRIÇÃO DA EMPRESA Nº PERCENTUAL 

Micro 38 56,71% 

Pequena 15 22,38% 

Média 6 8,95% 

Grande - - 

Não responderam 8 11,94% 

TOTAL 67 99,98%* 
*Aproximadamente; 

 
No que se refere à renda familiar mensal dos ingressantes do curso em comento, 

observou-se que a grande maioria, ou seja, 57,83% dos participantes do programa em tela, 
auferem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos. Do total de participantes 
apenas 8,20% possuem renda familiar mensal acima de 10 salários mínimos. 

No que tange a ocupação atual, podemos observar que a maioria se tratam de 
funcionários com carteira de trabalho assinada, correspondendo a quase 30% dos alunos, 
e que 27,61% são proprietários de empresas formais, 1,49% proprietários de empresas 
informais e 12,31% são autônomos.  

Ainda sob essa ótica, se faz relevante atentar para o fato de que as empresas 
inscritas pelos alunos participantes, são em sua grande maioria micro (56,71%) ou 
pequenas (22,38%) empresas. Depreende-se, com isso, que a capacitação é 
especialmente voltada à micro e pequenos empresários, e também àqueles que almejam 
empreender em breve.  
 
Tabela 3 – Grau de satisfação dos alunos 
Fonte: elaborada pelos autores 
 

GRAU DE SATISFAÇÃO*** Nº PERCENTUAL 

Acima do esperado 47 37,6% 

Dentro do esperado 67 53,6% 

Abaixo do esperado  2 1,6% 

Não responderam  9 7,2% 

TOTAL 125 100,00% 
*** Dos alunos que responderam o pós-curso;  

 
Em relação ao grau de satisfação em relação ao programa, 91,2% dos participantes 

consideraram o curso dentro ou acima do esperado, corroborando-se a importância das 
atividades de extensão na dissipação de conhecimentos.   

 
Considerações Finais 
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Podemos observar no presente trabalho, que o Programa Bom Negócio Paraná, 
núcleo de Marechal Cândido Rondon, vem trazendo resultados positivos para nossa região, 
oferecendo capacitação e mediando a troca de conhecimento, experiência e informação, 
entre seus participantes.  

Foram compulsados dados relevantes sobre esses participantes, nos permitindo 
concluir que a maioria deles são micro/pequenos empresários, e que há outra relevante 
parcela de participantes que ainda não tiveram contato com o empreendedorismo. Sendo 
assim, é evidente que o programa, com certeza, irá auxiliar aqueles que querem ingressar 
no segmento, além de melhor preparar e ampliar as perspectivas e daqueles que já estão 
nesse setor e que desejam expandir seus negócios.  

Vale ressaltar, que os resultados foram demasiadamente satisfatórios, vez que cerca 
de 73,8% dos ingressantes concluíram todos os módulos do curso, e que 91,2% se sentiram 
satisfeitos com o modo que o curso fora conduzido.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone: (45) 3284-7902 
E-mail: bomnegociomarechal@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Bom-Negócio-Paraná-Núcleo-Marechal-Cândido-
Rondon-1737402229864472/  
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Área Temática: Educação 
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Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: literatura; cultura; ensino. 

 

Resumo 
 
O PELCA promove a complementação e aprofundamento de estudos na área de Literatura e Cultura aos 

acadêmicos da Unioeste e demais instituições de ensino superior, médio e fundamental, bem como 

oportunizar a formação continuada de professores da rede municipal, estadual e particular de ensino de 

Cascavel e região, mediante ações extensionistas. Deseja-se contribuir para a formação do leitor mais crítico 

e cidadão consciente da essência híbrida e mestiça que caracteriza a cultura latino-americana. 

 

Apresentação 
 

O PELCA – Programa de Ensino de Literatura e Cultura – é uma iniciativa extensionista que busca congregar 

diversas ações da área de Literatura e Cultura efetuadas pelos diferentes projetos que dão sustentabilidade 

ao Programa proposto. A formação do profissional de educação que em suas atividades venha a incluir a 

prática da análise textual – como é o caso dos professores e acadêmicos do curso de Letras – deve criar um 

espaço de discussão que se volte para a formação de leitores críticos (ORLANDI, 1988), capazes de 

compreender este processo de elaboração do texto literário, sua aprendizagem e seu ensino, para, daí, 

aperfeiçoar as técnicas de compreensão leitora. Por meio das ações deste Programa, com seus vários 

projetos busca-se contribuir, não só na formação de leitores, mas no aperfeiçoamento dos propósitos do 

Ensino visados no Curso de Letras, bem como na formação de profissionais e pesquisadores mais qualificados 

que venham, de fato, a gerar conhecimento, pelo emprego das teorias estudadas e de uma formação 

continuada oferecida aos professores da rede pública e privada de nossa região. O Programa permanente 

zela pela permanência das práticas que buscam resgatar o importante papel da literatura nos diferentes 

níveis de ensino, levando a leitura do texto literário a ocupar, novamente, um espaço relevante na formação 

do leitor já nos primeiros anos escolares, bem como incentivar a inclusão de aulas de Cultura nas escolas  
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(GARCÍA SANTA-CECILIA, 1995), a fim de promover a alteridade entre os cidadãos e os povos latino-

americanos. 

O objetivo geral das ações do PELCA é de oportunizar à comunidade acadêmica, tanto aos 
profissionais da área de educação e afins quanto à população em geral, acesso aos 
resultados alcançados no Ensino e na Pesquisa – efetivados na Unioeste – no que tange 
aos estudos Literários e Culturais (AUSTIN MILLÁN, 2000)–, por meio de projetos, cursos 
e uma série de ações extensionistas oferecidos para a comunidade pensando na formação 
de profissionais mais instrumentalizados para a formação de leitores críticos e de cidadãos 
conscientes da essência híbrida e mestiça de sua cultura (OLIVEIRAS, 2000). 
Já nos objetivos específicos temos: 
- Ampliar a capacidade de análise literária, a compreensão leitora e o entendimento do 
discurso presente em textos em prosa, líricos e dramáticos por meio do estudo e aplicação 
prática das teorias contemporâneas de análise literária. 
- Incentivar a prática da leitura e a prática da abordagem ao texto literário nas escolas, a 
fim de instigar a formação do hábito da leitura e subsidiar atividades educativas promovidas 
pelos professores. 
- Oportunizar o debate e a reflexão acerca do fenômeno literário, incentivando a produção de Pesquisas e a 

produção científica desenvolvida na área de Ressignificações do passado pela Literatura, assim como em 

outras áreas afins. 

 
Procedimentos Adotados 
 

O PELCA apoia-se em três grandes projetos permanentes, a saber: 

• ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA – SEGUNDA FASE 

• LITERATÓRIO: A LITERATURA EM PRÁTICA NAS ESCOLAS – SEGUNDA FASE 

• RESSIGNIFICAÇÕES DO PASSADO PELA LITERATURA – VIAS PARA A DESCOLONIZAÇÃO DA AMÉRICA 

LATINA 

Esse conjunto de ações configura o Programa de Ensino de Literatura e Cultura – PELCA – uma realidade que 

contribui significativamente para ampliar a qualidade do curso de letras. As ações extensionistas da 

universidade junto à comunidade propiciam a formação de profissionais nos cursos de licenciatura da 

Unioeste e também de um cidadão mais pleno. 

 
 
Resultados 
 

O PELCA objetiva contribuir para a formação de leitores críticos e profissionais mais capacitados, 

instrumentalizados para proceder à abordagens ao texto literário de posse de uma bagagem teórica 

consistente e pertinente e, especialmente, promover a integração entre Ensino/Pesquisa Extensão, que são 
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os principais eixos de atuação da universidade pública. Com a realização das atividades extensionistas 

ancoradas neste programa, contribui-se para a revitalização do emprego do texto literário na prática 

educacional, na formação de leitores capazes de abordar o texto literário e dele extrair seus significados mais 

relevantes, auxiliando na formação do gosto pela leitura e de profissionais da área da educação 

instrumentalizados à abordagem ao texto literário. 

Busca-se contribuir de forma relevante na conscientização da necessidade de abordar a competência cultural 

como um componente indissociável do processo de ensino de línguas estrangeiras Neste espaço maior, 

questões como a não-compreensão dos fenômenos de mestiçagem e hibridização de hábitos e costumes 

presentes em todas as nações americanas segue criando impasses a uma verdadeira conscientização de que 

nossa riqueza cultural consiste, essencialmente, nestes traços que ainda geram sentimentos de racismo,  

menosprezo etc. na sociedade estratificada da qual fizemos parte, podendo, inclusive, alterar 

significativamente tal realidade. 

As ações propostas neste programa primam pela interação das esferas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

que constituem as macro instâncias da universidade pública. 

 

 
Considerações Finais 
 

Busca-se, com a implementação do PELCA, aperfeiçoar a capacidade de análise do texto literário, como 

prática prazerosa, por meio do emprego de teorias que alicercem tal prática e incentivar os estudos 

multiculturais no âmbito escolar para promover o reconhecimento do outro como seu semelhante, apesar 

das diferenças. Oportuniza-se um espaço dentro da universidade no qual atividades de abordagem ao 

multiculturalismo e de prática de leitura crítica são discutidas, estudadas e aplicadas continuamente sob a 

orientação de um profissional capacitado para tal. Obter o pleno conhecimento e domínio da arte de ler 

constitui-se em uma caminhada, um processo em que cada novo passo aprendido abre inúmeras 

possibilidades e indica novos rumos a prosseguir, sendo o texto literário, por sua natureza aberta, um dos 

meios mais preciosos para seu aprendizado que, necessariamente, começa pelo incentivo à leitura nos 

primeiros anos de formação escolar, uma ação apoiada e incentivada pelo PELCA. Ao voltar-se para a 

competência intercultural valoriza-se a capacidade de estabilizar a própria identidade no processo de 

mediação entre culturas e a de ajudar a outras pessoas a estabilizar a sua, produzindo um estranhamento 

mínimo, isto se dando graças ao reconhecimento da alteridade que se materializa com uma visão crítica da 

cultura do próximo, de sua sociedade, tanto presente quando passada. Ao promover a integração dos três 

eixos de ação da universidade pública – ensino, pesquisa e extensão – o PELCA preocupa-se também com o 

espaço apropriado para a divulgação e difusão dos conhecimentos gerados nessas instâncias e nos diferentes 

segmentos da universidade, incluindo em suas ações a promoção dos eventos anuais: “Seminário Nacional 

de Literatura, História e Memória” e o “Simpósio de Pesquisa em Letras da Unioeste”. Tais ações são 

promovidas pelos integrantes do Colegiado de Letras, do CECA, do Mestrado em Letras e pelos membros do 

grupo de pesquisa “Confluências da ficção, história e memória na literatura”, com suas três linhas de 

pesquisa: “Literatura, cultura e ensino”; “Ressignificações do passado pela literatura” e “Linguagem literária 

e interfaces sociais: estudos comparados”, vinculadas ao Programa de Pós-graduação strictu sensu – 
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Mestrado em Letras da Unioste/Cascavel. Da realização destes eventos surgem publicações como os Anais e 

a Revista de Literatura, História e Memória que possibilitam uma maior permanência do teor das discussões 

realizadas nos eventos e sua circulação por outras Instituições de Ensino e Programas de Pós-graduação. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
 

Colegiado do Curso de Letras (Cascavel) – Fone: (45) 3220-3000 / Ramal: 7293 

Coordenador do Programa PELCA – email: chicofleck@yahoo.com.br 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
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PROGRAMA IDEIA PARANÁ OESTE 

 
Aldi Feiden753 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Altevir Signor754, Sandra Paula Anschau755, Aline Souza Raposo756 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Tecnologia e Produção 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Inovação; transferência de tecnologia; sustentabilidade. 

 
Resumo 
 
O Programa IDEIA Paraná Oeste está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, e tem por finalidade organizar, 
apoiar e desenvolver atividades que promovam o desenvolvimento rural sustentável. 
Congrega docentes, servidores técnico-administrativos e bolsistas/estagiários que 
desenvolvem atividades de extensão universitária e prestação de serviços tecnológicos 
com foco no levantamento, desenvolvimento e transferência de tecnologias que promovam 
o fortalecimento da agricultura familiar e a agroindústria, a produção agropecuária em bases 
racionais e sustentáveis, e o crescimento da aquicultura de forma criteriosa e organizada. 
O programa contribui com o desenvolvimento e a socialização de inovações tecnológicas 
sobre produtos, processos e sistemas de gestão que promovem o desenvolvimento local e 
regional, demonstrando o papel da universidade como indutor do desenvolvimento social e 
econômico. 
 
Apresentação 
 
A extensão é uma das áreas em que a Universidade Estadual do Oeste do Paraná ainda 
não está consolidada, pelo fato de ser ainda uma instituição jovem, e ainda não contar com 
muitos programas consolidados, mas é a forma que pode aproximar a Academia das 
necessidades da sociedade regional, que é voltada a produção agrícola e agroindustrial. 
Através da extensão rural e tecnológica, a universidade pode contribuir com o 
desenvolvimento e transferência de novas tecnologias para melhoria de produtos, 
processos e serviços voltados para a agregação de valor na agropecuária. Segundo Assad 
e Almeida (2005), encontrar maneiras de direcionar o desenvolvimento agrícola e rural para 
formas mais sustentáveis, que atendam às exigências econômicas, sociais e ambientais, 
constitui tarefa muito difícil e exige mudanças estruturais de médio e longo prazos. As 

 
753 Engo Agro, Dr. Em Ciências, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo. E-mail: 
aldifeiden@gmail.com.  
754 Engo de Pesca, Dr. em Produção Animal, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo. E-

mail: altevir.signor@gmail.com. 
755 Engo de Pesca, Programa da Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Centro de 

Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo, campus. E-mail: eng_sanp@hotmail.com. 
756 Administradora, Programa da Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Centro 
de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo, campus. E-mail: alineraposo14@hotmail.com. 



 

 

Pá
gi

n
a9

48
 

constantes inovações tecnológicas e dificuldades econômicas das atividades agrícolas 
emergentes exigem que sejam feitas atualizações constantes dos produtores em toda a 
cadeia produtiva e de gestores e trabalhadores de agroindústrias para permitir um 
crescimento sustentável da atividade, pois de acordo com a FAO (1995), “a única alternativa 
realista consiste em proporcionar aos agricultores os conhecimentos (capacitação e 
tecnologias compatíveis com os recursos que realmente possuem) para que eles mesmos 
possam solucionar seus problemas com menor dependência dos fatores escassos e 
inacessíveis, e com a máxima eficiência na utilização dos fatores disponíveis e acessíveis”.  
Os repasses de conhecimentos através de atividades de extensão sobre os sistemas de 
produção agropecuária e da agroindustrialização, e a organização dos produtores rurais e 
dos técnicos atuantes na área visam o crescimento da atividade e a inserção dos parceiros 
no mercado competitivo, com capacidade de se destacar perante os demais, viabilizando 
assim sua atividade. Diniz e Hespanhol (2019) ao analisarem os investimentos na área de 
extensão pelo governo federal, afirmam que isto não foi capaz de garantir a prestação de 
serviços em quantidade e qualidade às demandas dos sujeitos sociais rurais focos da 
política. Isto faz com que seja importante que os institutos de pesquisa e as universidades 
realizem diferentes ações de pesquisa e extensão e principalmente na prestação de 
serviços tecnológicos, pois de acordo com Schwartzman (2002), isto as torna mais flexíveis, 
mais capazes de estabelecer parcerias com diferentes setores da sociedade, e sujeitas a 
novos procedimentos de avaliação, que tomem em conta não somente a excelência 
acadêmica dos trabalhos, ou suas aplicações, mas possam combinar ambos os critérios, 
visando realizar também a transferência das tecnologias à sociedade. 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades executadas pelo Programa IDEIA Paraná Oeste são necessariamente 
vinculadas a projetos, cursos e eventos ou ainda convênios celebrados com entidades 
públicas e privadas. São executadas pelos membros utilizando como suporte os 
laboratórios vinculados ao CECE/Toledo, e a infraestrutura disponibilizada pelos projetos 
de pesquisa e extensão vinculados aos grupos de pesquisa GEMAq e GIIPEDES, e pelos 
programas de Pós-graduação PREP e PPGDRS. As atividades são executadas em 
períodos que não prejudiquem as demais atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas 
são um instrumento didático que contribui com a formação dos alunos dos cursos de 
graduação e pós-graduação afetos a proposta. 
Os setores abrangidos pelo projeto são: a) Agricultura familiar, b) Aquicultura, c) 
Agroindustrialização, d) Desenvolvimento rural sustentável, e e) Tecnologia do pescado. 
Para cada atividade são desenvolvidos formulários próprios e planilhas de 
acompanhamento e registro das atividades físico-financeiras executadas, que poderão 
auxiliar aos docentes e colaboradores em suas atividades didáticas e de pesquisa. Os 
projetos técnicos serão elaborados utilizando-se equipamentos eletrônicos, quando for o 
caso, e softwares livres, na plataforma Linux quando possível, ou softwares proprietários 
licenciados, nas atividades que os necessitem.  
As atividades a serem realizadas podem ser remuneradas de acordo com sua 
complexidade e exigência técnica, o conhecimento técnico-científico e as necessidades 
logísticas, e para tal devem ser instrumentalizados e gerados termos de parcerias 
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obedecendo as normas institucionais, bem como destinar as taxas legais definidas pelas 
resoluções internas da Unioeste. 
 
 
Resultados 
 
Entre os resultados obtidos pelo programa nestes nove meses de atuação destacam-se os 
seguintes: 
a) a criação de uma identidade visual e um sítio eletrônico específico 
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/programas-de-extensao/ideia-parana-oeste, 
utilizado para apresentar as principais notícias sobre atividades realizadas, para listar a 
equipe e os projetos, além dos contatos à comunidade externa à universidade (figura 1). 
 

 
Figura 1 – Logotipo do Programa IDEIA Paraná Oeste. 

 

b) a realização de diversas palestras e visitas técnicas na região oeste para divulgar as 
propostas e realizações de atividades realizadas pela equipe técnica, bem como a 
negociação com a prefeitura do município de Missal/PR para realização de uma parceria 
para realização de um estudo técnico e econômico para agregação e valor ao pescado 
produzido no município e região, na qual serão envolvidos os membros da equipe técnica 
e estudantes da graduação e da pós-graduação. 
c) a participação na organização de um evento internacional sobre a cadeia produtiva da 
piscicultura, a ser realizado em Foz do Iguaçu em setembro de 2019, em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas e diversas universidades da região, intitulado International Fish 
Congress & Fish Expo Brasil. 
 
Considerações Finais 
 
A criação deste programa consolida uma ação desenvolvida desde o ano 2000 da equipe 
de docentes envolvidos em pesquisa e atividades de extensão na Unioeste e tem como 
foco interagir com as entidades do setor produtivo da sociedade paranaense, mostrando o 
papel da universidade como indutor do desenvolvimento sustentável para a região, além de 
contribuir com a formação de recursos humanos altamente qualificados com conhecimento 
da realidade local e regional. 
 
Formas de contato com a ação 
 

https://www5.unioeste.br/portalunioeste/programas-de-extensao/ideia-parana-oeste
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As  formas de contato com o Programa são por meio do site 
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/programas-de-extensao/ideia-parana-oeste, além 
do e-mail ideiaparanaoeste@unioeste.br e telefone (45) 3379 7128. A sede física do 
Programa é no Bloco do GEMAq, na Unioeste campus de Toledo. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
O programa IDEIA Paraná Oeste está regulamentado pela Res. 183/2018-CEPE. 
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PROGRAMA INDIOS 

Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias 
 

Hayrton Francis Ximenes de Andrade757 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Sergio Luiz Winkert758, Pedro Henrique Lemos Corrado Ximenes de 

Andrade759 
 

Área Temática: Trabalho 
Linha de Extensão: Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e populares 

Modalidade: Comunicação Oral 
 

Palavras-chave: Incubadoras Universitárias, Economia Solidária, 
Tecnologias Apropriadas. 

 
Resumo 
 
A INDIOS é uma Incubadora Universitária que busca desenvolver suas ações voltadas aos 
direitos, às economias solidárias e criativas, as tecnologias sociais e populares e fundadas 
nas articulações de diversas temáticas. Desenvolve ações que atenda as demandas sócio-
ambientais das comunidades, atuando de forma articulada, com amplas possibilidades de 
aumento e envolvimento da sociedade civil organizada como parcerias com o poder público, 
no desenvolvimento de suas políticas participativas. 
 
Apresentação 
 

O programa INDIOS é uma atividade de extensão registrada na PROEX/UNIOESTE 
- CR 37775/2012, e funciona como um Bureau de Projetos voltados a Economia Solidária 
e a Agroecologia. Suas atividades são articuladas com o ensino e a pesquisa. A finalidade 
principal é fortalecer junto à comunidade local e regional a presença da UNIOESTE como 
produtora e difusora de conhecimentos voltados às demandas e necessidades sociais, 
contribuindo para a construção do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Tais 
projetos buscam auxiliar o grupamento beneficiado na geração de trabalho e renda. A 
metodologia utilizada leva em conta a construção coletiva do conhecimento, valorizando as 
práticas históricas dos sujeitos, gerando protagonismo do público envolvido. 
O Programa da Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias - INDIOS 
faz a gestão de um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, 
eventos, prestação de serviços), a ele ligados. Funciona como um verdadeiro bureau de 
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projetos voltados a Economia Solidária e a Agroecologia. Tem caráter orgânico-
institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum (geração de 
trabalho e renda e a segurança alimentar), e vem sendo executado de forma contínua e 
permanente com resultados apresentados a curto, a médio e longo prazo.  
A finalidade principal do projeto INDIOS é fortalecer junto à comunidade local e regional a 
presença da UNIOESTE como produtora e difusora de conhecimentos voltados às 
demandas e necessidades sociais, contribuindo para a construção do desenvolvimento 
econômico, social e ambiental, proporcionando aos grupos solidários uma alternativa de 
trabalho e renda, orientando e auxiliando na inserção na cadeia produtiva. 
 

Os projetos ligados ao programa INDIOS são: O Projeto INDIOS – foi o projeto que 
deu origem ao programa e hoje cuida das ações voltadas a formação dos sujeitos e de 
auxilio aos grupamentos; O Projeto PRACATUM/WICCAS – é um projeto que trabalha com 
a diversidade cultural e suas manifestações musicais. O projeto RESA – é um projeto cujo 
objetivo e formação de uma Rede de Economia Solidária e Agroecologia, teve suas 
atividades já concluídas, mas seus efeitos dão surgimento ao FAES – que é um projeto de 
apoio e auxilio a três Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária,(duas universitárias e 
UNIOESTE, UNILA e uma dos Agricultores Familiares de Foz do Iguaçu e Região realizada 
no Gramadão da Vila A) e Circuito Agroecológico de Caminhadas; O projeto IOCA – é um 
projeto que visa desenvolver empreendimentos voltados a cultura e as artes e o COLA- que 
é um ciclo de oficinas de Lazer e Artes, O entre outros. 
 

Suas atividades estão fundadas nas articulações de diversas temáticas oriundas do 
Trabalho. A Economia Solidária, os Direitos Humanos e Sociais, a Educação Popular, a 
Diversidade Cultural, o Esporte como meio de Inclusão Social, o Turismo de Base 
Comunitária, a Agroecologia, o Desenvolvimento Sustentável e as Tecnologias Sociais 
Apropriadas, são algumas das temáticas abordadas, na formação dos sujeitos.  
 

Desenvolvem ações que atendam as demandas sócio-ambientais advindas das 
comunidades rurais, periurbanas e urbanas que são atendidas nos projetos ligados ao 
programa. Atua de forma articulada, com amplas possibilidades de aumento e envolvimento 
da sociedade civil organizada como parceiras do poder público, no desenvolvimento de 
suas políticas participativas.  
 

Os projetos ligados ao programa visam instrumentalizar os agricultores familiares, 
artesãos, artistas da região, principalmente os grupamentos atendidos no programa 
INDIOS (INDIOS, RESA, FAES, CITUR, PRACATUM, IOCA, COLA) entre outros. Como 
resultado espera-se: auxiliar no cumprimento do papel da UNIOESTE no desenvolvimento 
da região e; colaborar na geração trabalho e renda a partir do estímulo as práticas da 
economia popular solidária, provocando nas pessoas envolvidas o surgimento de 
capacidades, potencialidades, vocações e habilidades para que possam se organizar, 
produzir e servir as pessoas, visando atender as necessidades e interesses da comunidade 
local e externa. 
 
Procedimentos Adotados 
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Aplicação de metodologias próprias e adequadas de inserção e empoderamento 

social. Advindas dos princípios da economia solidária, busca caminhos que possam ajudar 
os grupamentos de artesãos e agricultores familiares incubados, a se organizarem. Tem 
atendido grupamentos dos municípios de Missal, São Miguel do Iguaçu, Ramilândia e 
principalmente de Foz do Iguaçu. 

A metodologia utilizada levará em conta a construção coletiva do conhecimento, 
valorizando as práticas históricas dos sujeitos, gerando protagonismo do público envolvido. 

Composta por uma equipe multidisciplinar de coordenação ou grupo de trabalho 
solidário do projeto, que terá como função gestionar o projeto e apontar as diretrizes da 
equipe de trabalho. 

Outros métodos e técnicas utilizadas para a realização das atividades foram: 
OFICINAS: nas oficinas utilizam-se como ferramentas metodológicas: a visualização, a 
problematização, os trabalhos em grupo, apresentação em plenária, dinâmicas de grupo, 
ou seja, atividades para aprender fazendo.  
CURSOS: São reuniões, estudos e exposições teóricas (4 horas), orientada por um 
conteúdo programático que abordará temas despertando nos seus beneficiários a 
organização, o resgate cultural e a formação cidadã voltadas para a Agroecologia e 
Economia Solidária. 
ENCONTROS E VISITAS: Os encontros reunirão representantes dos beneficiários do 
projeto, com o objetivo de formação e troca de experiências servindo ainda como espaço 
de debate entre organizações de agricultores, assessoria e Universidade.  
INTERCÂMBIOS E VIVÊNCIAS: Os intercâmbios são oportunidades de 
compartilhamento de atividades com outras Incubadoras Tecnológicas com princípios 
voltados a Agroecologia e a Economia Solidaria de propostas, idéias e práticas no âmbito 
das temáticas abordadas, ou seja, economia solidária, educação e alfabetização sócio 
ambiental, os alimentos saudáveis e adequados, inclusão social e turismo sustentável em 
espaços rurais e comunitários.  
 São selecionadas regiões que apresentem um conjunto de experiências que possa 
oferecer novos referenciais possibilitando a ampliação da visão da importância dos 
alimentos produzidos de forma sustentável para viabilização de canais alternativos de 
mercado e a agregação de valor aos alimentos. Nossa metodologia parte de uma visão 
interdisciplinar e multidisciplinar caracterizando de forma holística e popular o 
conhecimento. 
 
Resultados Esperados 
 
No aspecto sócio-econômico o projeto pretende continuar instrumentalizando as 
famílias de agricultores familiares, de artesãos e de costureiras para que possam 
autogestionar o processo de ecologização de seus sistemas produtivos e ter aumentado 
o acesso aos programas e políticas públicas de apoio a agricultura familiar agroecológica 
e de fomento ao turismo de base sustentável no espaço rural e de comunidades urbanas, 
periurbanas e rurais, para propiciar frentes de geração trabalho e renda através da 
inclusão social.  
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Do ponto de vista metodológico espera-se que o presente projeto venha propiciar o 
desenvolvimento de novos parâmetros de avaliação e monitoramento do processo de 
transição agroecológica e na formação e consolidação de designers associativos e 
cooperativos de comunidades rurais e urbanas, tanto no espaço das unidades produtivas, 
como nos grupos de base organizados e no âmbito do projeto; a ampliar de forma 
expressiva, o número de assessores (as), técnicos (as) e agricultores (as) capacitados 
para trabalhar com grupos ecológicos, processos de autogestão e inclusão social, de 
identificação e organização participativa e solidária, de geração de emprego e renda e de 
desenvolvimento sustentável do turismo, em busca de mercados locais para a 
comercialização de seus produtos e serviços. 

 
Homenagem ao nosso querido mentor Paul Singer 

 
Considerações Finais 
 
A equipe do projeto e programa INDIOS vem trabalhando solidariamente com grupos de 
agricultores rurais e comunidade geral no desenvolvimento de feiras agroecológicas, e com 
o passar do tempo encontrando e superando os desafios que surgem naturalmente durante 
o trabalho em rede. Pois uma Incubadora Universitária se faz por meio de um conjunto de 
relações interpessoais e concretas que vinculam indivíduos a outros indivíduos, na medida 
em que se percebe o poder da cooperação como atitude que revela pontos comuns em um 
grupo para gerar solidariedade e parceria em busca do bem comum. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Índios.unioeste@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Resumo 

O projeto Ciências do Envelhecimento Humano é importante por que visa uma 
educação continua e constante no decorrer da vida do ser humano.  A qualidade de vida 
na velhice encontra-se sob a dependência de diversos fatores como por exemplo o grau de 
escolaridade e capacidade econômica, aspectos psicológicos, como as relações afetivas, 
stress e percepção de saúde; aspectos sociais entre outros. É um projeto que visa a 
inclusão do idoso num espaço de ensino, pesquisa, estudo e extensão. Os alunos 
participam ativamente das atividades que são ofertadas na modalidade de aulas com 
conteúdos diversos, que tenham relação com o envelhecimento humano, interação social 
e valorização da pessoa idosa. O espanhol é uma das aulas ofertadas durante o curso de 
formação de quatro anos. As aulas são ministradas em um trimestre para cada turma. O 
objetivo é estimular o raciocínio e a manutenção da memória com o desafio de uma nova 
língua estrangeira. Os conteúdos abordados são o alfabeto, saudações, pronomes 
pessoais, gramática básica e pronomes interrogativos e exclamativos. A dinâmica da aula 
envolve técnicas de exposição, acompanhamento em apostila, aulas práticas, músicas, 
filmes e danças em espanhol. Para serem aprovados nas disciplinas os alunos precisam 
atingir a média 70 e 75% de frequência nas atividades ofertadas na disciplina. A oferta da 
língua espanhola como conteúdo das aulas da UNATI tem se apresentado como um fator 
positivo em permitir aos alunos o conhecimento de uma nova cultura e tem sido uma 
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762 Acadêmica de direito, CCSA, campus Francisco Beltrão.  E-mail: jehzauza@gmail.com. 
763 Acadêmica de Serviço Social, campus Francisco Beltrão. E-mail: anaformighierii@gmail.com 
764 Doutor em Administração, Administração, CCSA, campus Francisco Beltrão. E-mail: 

adilson28@hotmail.com 
765 Msc Geomática, Serviço social, CCSA, campus Francisco Beltrão. E-mail: christinegrab@outlook.com 
766 Doutora em Engenharia Agrícola, nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: 
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alternativa para a promoção do crescimento pessoal e da interação durante viagens a 
países vizinhos do Paraná como Argentina e Paraguai que tem como língua mãe o 
espanhol. Também vale destacar que esse tipo de temática abordada estimula as relações 
intergeração, permitindo ao idoso interagir melhor com seus familiares e na construção de 
novas amizades. 

 
  

Apresentação 
 

As estadísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demostraram 
a duplicação da população idosa brasileira em menos de dez anos no 2001, e para o ano 
de 2060 estima-se que o número de idosos chegue aos 75,1 milhões (BRUNELLI et al., 
2016) . Nesse contexto as mudanças que a demografia brasileira tem sofrido nas últimas 
décadas colocaram aos idosos na base da pirâmide etária invertida, isto devido à redução 
de natalidade e aumento na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (MENDES 
et al., 2018) . 

Entre a qualidade de vida e a educação existe uma relação diretamente proporcional. 
(RODRÍGUEZ; RILL, 2018) De acordo com a UNESCO "A saúde é um direito humano 
básico. As inversões em educação são inversões em saúde. A educação no decorrer da 
vida pode contribuir consideravelmente no fomento da saúde e prevenção de doenças".   

Assim torna-se claro a importância da implantação de programas que visem uma 
educação continua e constante no decorrer da vida do ser humano.  A qualidade de vida 
na velhice encontra-se sob a dependência de diversos fatores podendo ser estes: objetivos, 
como grau de escolaridade e capacidade econômica; quanto subjetivos e psicológicos, 
como as relações afetivas, stress e percepção de saúde; entre outros.  

O conceito de envelhecimento ativo, que otimiza a participação e segurança visando 
manter qualidade de vida com o passar dos anos; junto a conceito de autonomia e 
indecência são por tanto   o foco atual da abordagem terapêutica e científica na Geriatria e 
Gerontologia (ADAMO et al., 2017).  

Neste panorama é que surgiram os primeiros programas universitários direcionados 
à população da terceira idade e o Brasil, na década de 1990, teve uma expansão das 
primeiras iniciativas referentes à educação e lazer do adulto maduro e idosos. Atualmente 
são mais de 200 programas desenvolvidos tanto nas instituições da rede privada quanto 
publica.  As Universidades Abertas a Terceira Idade (UnATI) tem caráter multidisciplinar no 
qual, o aprendizado constante e mutuo junto ao fortalecimento de vínculos e conquista de 
novas amizades, são desenvolvidos.  A UnATI    revê preconceitos associados a velhice 
além de promover a autoestima e resgate da autonomia (ELTZ et al., 2014) 

Vale ressaltar a nova visão social e forca politica que o idoso adquire como 
consequência da sua presença nas universidades junto a forca politica  muda  europeias e 
americanas. Estes objetivavam oferecer formas alternativas de utilizar o tempo livre com 
atividades culturais, sociais e esportivas (TONI, 2011).   
 
 
 
Procedimentos Adotados 
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A Unati da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOSTE) no campus de 

Francisco Beltrão é desenvolvida pelo projeto Ciências do Envelhecimento Humano e teve 
início no 2016. É um projeto que visa a inclusão do idoso num espaço de ensino, pesquisa, 
estudo e extensão.  

Cada inicio de ano são abertas as matrículas para a população do adulto maior a 
partir dos 60 anos (sendo admitidos a parir dos 50 anos de acordo a disponibilidade de 
vagas). A duração do curso é de 4 anos com aulas organizadas em três trimestres de terça 
a quinta-feira no período vespertino.  Os alunos são distribuídos em 4 turmas, pelas quais 
irão passando progressivamente cada ano, começando no primeiro ano e culminando no 
quarto com a formatura que será organizada pela coordenação do programa. A exigência 
de uma frequência mínima do 75% assim como uma média nas disciplinas de 70, são 
requisito para a permanência no curso assim como para a aprovação em cada uma das 
disciplinas ofertadas trimestralmente.  

A equipe organizadora da UNATI-Francisco Beltrão é ampla e integral; contando com 
a participação de professores que vão desde doutores  até alunos  do ensino superior, todos 
de diversas idades Isto permite criar um espaço de intercambio cultural onde o aprendizado 
é reciproco; e por tanto, os benefícios e objetivos que nosso projeto tenta atingir  
ultrapassam a população alvo do mesmo. 

As aulas de espanhol são ministradas em um trimestre para cada turma. O objetivo 
é estimular o raciocínio e a manutenção da memória com o desafio de uma nova língua 
estrangeira. Os conteúdos abordados são o alfabeto, saudações, pronomes pessoais, 
gramática básica e pronomes interrogativos e exclamativos. A dinâmica da aula envolve 
técnicas de exposição, acompanhamento em apostila, aulas práticas, músicas, filmes e 
danças em espanhol. 

 
Resultados 
 

Com o intuito de abastecer e cumprir com as expectativas e objetivos propostos, 
dentro das atividades desenvolvidas e serviços brindados à comunidade idosa podemos 
mencionar as aulas de espanhol como uma atividade de desenvolvimento e valorização da 
pessoa idosa. 

Elaborou-se uma apostila em que os alunos seguem o conteúdo na leitura e escrita. 
O material também permite que utilizando dos conteúdos trabalhado os alunos construam 
pequenos textos de saudações.  

Para auxiliar na compreensão e memorização do conteúdo se utiliza de músicas, 
vídeos e filmes. Nesse processo de aprendizagem é muito importante trabalhar a audição 
e a dicção, o fonema tem que estar claro para que o aluno consiga reproduzir o mesmo 
som. Por isso, é importante ouvir os alunos e se necessário repetir várias vezes a mesma 
palavra. Também é utilizado o recurso da conversação entre os alunos para fixar as 
palavras.  

A organização de apresentações culturais na língua em espanhol auxilia por que o 
aluno precisa ouvir e aprender a música para conseguir dançar. É uma atividade complexa 
que exige habilidades dos alunos da UNATI. 
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Até o presente momento três turmas já tiveram a oportunidade de conhecer a língua 
espanhola. As narrativas dos alunos é que a língua espanhola tem sido importante para a 
vida deles, muitos relatam que a utilizam durante as viagens e na conversação com amigos 
de outros países vizinhos. 

 
 

 
Foto 1 - Atividade prática da turma do 4 ano da UNATI-Francisco Beltrão, PR, 2018. 

 
 
 
 

 
Foto 2 – Apresentação de dança espanhola na abertura do evento Cidade Amiga do Idoso 
no Rotary Club, 2018. 
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Foto 3 – Alunos da UNATI- Francisco Beltrão durante I Seminário da UNATI da UNIOESTE 
- Campus de Foz do Iguaçu do 3ª. e 4ª. ano que apresentaram a dança em espanhol. 
 
 
 
Considerações Finais 
 

A oferta da língua espanhola como conteúdo das aulas da UNATI tem se 
apresentado como um fator positivo em permitir aos alunos o conhecimento de uma nova 
cultura e tem sido uma alternativa para a promoção do crescimento pessoal e da interação 
durante viagens a países vizinhos do Paraná como Argentina e Paraguai que tem como 
língua mãe o espanhol. Também vale destacar que esse tipo de temática abordada estimula 
as relações intergeração, permitindo ao idoso interagir melhor com seus familiares e na 
construção de novas amizades. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail:unatibeltrao@gmail.com, telefone (046) 35204830. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR:47494/2016. 
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Resumo 
 
O presente projeto de extensão universitária nasceu da deliberação do Colegiado do Curso 
de Serviço Social em reunião realizada no dia 12 de setembro de 2018, no contexto da 
Campanha Nacional “Assistentes Sociais no Combate ao Racismo” organizada pelo 
Conselho Federal e Regionais de Serviço Social – CFESS/CRESS, motivado pelo 
entendimento da necessidade do Curso, tanto no âmbito da Graduação quanto Pós-
Graduação, contribuírem nesta ação na região oeste e sudoeste do Paraná. Reconhecendo 
a transversalidade e interdisciplinaridade do tema, o diálogo com outras áreas do 
conhecimento permitiu o envolvimento de profissionais da educação e das ciências sociais 
na estruturação do presente projeto. As atividades de extensão propostas têm como 
objetivo desenvolver ações de formação, consciência, sensibilização e resistência no 
âmbito das relações étnico-raciais e de combate ao racismo. Não dispondo de recursos 
financeiros específicos para desenvolver tais ações, a proposta metodológica dá-se pela 
articulação entre o conhecimento acumulado na universidade e sociedade, conectando os 
recursos humanos que se dispuseram a investir neste objetivo com os serviços, programas 
e projetos existentes na região e executado nas diferentes políticas sociais. Além destas 
ações, um recurso metodológico é criar espaços públicos e participativos nos quais este 
tema seja debatido, tirando-o da invisibilidade e problematizando-o com fundamentação 
sócio histórica e teórico-metodológica, na defesa da igualdade racial, direitos humanos e 
democracia substantiva. As ações propostas iniciaram-se no mês de novembro/2018, 
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sendo demarcado o dia 20 de novembro, “Dia da Consciência Negra”. Entende-se que as 
ações devem ser continuadas com o objetivo de espraiar e sedimentar ações que possam 
impactar tanto a formação profissional dos diferentes agentes nas políticas públicas de 
saúde, educação, assistência social, previdência social, trabalho, segurança pública e 
justiça quanto na população por estes atendida na região oeste e sudoeste do Paraná, 
contribuindo nos esforços nacionais e internacionais no combate ao racismo, à 
discriminação e intolerância na luta por igualdade e justiça social. 
 
 
Apresentação 

A problemática que envolve o presente projeto de extensão universitária em como 
foco o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial. A iniciativa para proposição 
do enfrentamento da temática nasceu como parte de debate nacional no âmbito do 
Conselho Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social – CFESS/CRESS e da 
deliberação pela realização da Campanha Nacional “Assistentes Sociais no combate ao 
racismo” durante o 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Sendo uma 
profissão de natureza interventiva no âmbito das expressões da “questão social”, o Serviço 
Social brasileiro tem como princípios éticos o    

 

Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 
ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; 
Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras;  Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização 
da participação política e da riqueza socialmente produzida; Posicionamento em 

favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens 
e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática; Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças; (...) Opção por um projeto profissional 

vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem 
dominação, exploração de classe, etnia e gênero; (...) Compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, 
na perspectiva da competência profissional; Exercício do Serviço Social sem ser 
discriminado/a, nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, 

etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e 
condição física. (BRASIL, 2012, p. 23/24)  

 

Tais princípios éticos não são enunciados vazios de conteúdo e materialidade, antes 
pelo contrário, devem e podem se expressar em ações cotidianas tanto do trabalho quanto 
do exercício profissionais do Serviço Social. Ao mesmo tempo que são princípios éticos 
que parametram o comportamento profissional, podem ser partilhados por outras 
profissões, por sujeitos sociais e coletivos que comungam tais princípios.  

Sendo a UNIOESTE uma universidade pública com o funcionamento do Curso de 
Graduação Serviço Social desde 1987 e criação da Pós-Graduação a partir de 2013, os 
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docentes propuseram e o Colegiado do Curso de Graduação aprovou o dia 12 de setembro 
de 2018, seu envolvimento em ações que tematizem a Campanha, envolvendo a 
articulação entre o corpo docente e discente tanto do curso de Serviço Social do Campus 
de Toledo quanto do Campus de Francisco Beltrão que iniciou suas atividades em 2015. 

O combate ao racismo é uma temática que, estando no âmbito da sociabilidade 
brasileira, carece de estudo, pesquisa, extensão e intervenção no sentido de adensar ações 
que, ao enfrenta-lo, promovam a igualdade racial. Pesquisadores no campo das Ciências 
Humanas e Sociais bem como nas Ciências Sociais Aplicadas tem revelado historicamente 
as raízes das contradições e antagonismos de classe que intensificam a exploração e toda 
forma de opressão na sociedade.  

As referências legais que parametram as ações no âmbito legal, além do que define 
a Constituição Brasileira (1988) são: o Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010 e 
a Leis que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 
indígena ”, Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008.  

Além destes parâmetros normativos, as deliberações das Conferências Nacionais de 
Promoção da Igualdade Racial são fonte permanente de diálogo entre Estado e Sociedade 
Civil na proposição de ações que visem a transformação das atuais relações sociais. 

 

Procedimentos Adotados 

A viabilização do projeto, ocorre de maneira mais dinâmica possível, dando enfoque 
para a participação ativa, tanto dos membros que constroem o “Cores da Resistência”, 
quanto o público que visa-se atingir com os debates étnico-culturais entre outras questões 
referentes a diversidade. O público destina-se aos integrantes do meio acadêmico, artistas 
e movimentos que abordem o debate juntamente com a população externa. Esta 
participação sugere dar visibilidade ao conhecimento dos artistas, movimentos e membros 
da academia que resgatam a temática. A partir disto, desenvolvem-se atividades pensando 
sempre na perspectiva da participação do público-alvo, por meio das palestras, rodas de 
conversa, debates, oficinas entre outras proposições. Objetiva-se possibilitar a construção 
de uma ponte de intermédio entre o conteúdo científico e as expressões artístico-culturais 
que propomos aos participantes destas atividades. 

Quando realizamos as ações, consideram-se alternativas que forjam um caminho de 
aproximação entre os participantes. Dentre essas podemos citar o estabelecimento de um 
calendário de atividades, ofertando mais de um evento ou momento de ação do projeto no 
decorrer do ano, flexibilizando assim a participação de públicos diferentes em momentos 
singulares, mantendo as mesmas características de discussão. Podemos citar ainda 
enquanto forma de estímulo para participação das atividades, a certificação da atividade 
somando ainda uma disseminação maior do que seria o projeto e como ele se desenvolve. 
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Resultados 

O Projeto conta com resultados parciais, no ano de 2018.  A primeira ação prática 
realizada pelo mesmo foi a abertura da exposição “Pretagonismo Ancestral e 
Resistência” no dia 05 de novembro, essa exposição marcou a abertura do Projeto para a 
comunidade acadêmica e externa, por isso, ocorreu uma apresentação do Projeto para o 
público. Com uma vernissage que contou com obras de pintores, fotógrafos e escultores, 
que expressaram através da arte o despertar para o combate ao racismo, a exposição 
permaneceu durante o mês de novembro, que é considerado o mês  da “Consciência 
Negra”, no espaço da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – ADUCT no Campus de Toledo. Nesse momento, houve várias declamações de 
poesias na temática proposta, por parte de acadêmicos da instituição, além da 
apresentação do grupo Tolebreak’s que é um grupo de dança de rua do município de 
Toledo/PR.  

O segundo momento realizado nesse mês, foi na data de 19 de novembro, com o 
objetivo de refletir acerca do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Para 
isso, ocorreu uma roda de conversa, intitulada “Porque Falar de Consciência Negra”, onde 
a Doutora Francy Nyamien falou sobre negritude e consciência negra, o discente Alex 
Oliveira sobre institucionalização do racismo e o acadêmico Hallyson Lima sobre colorismo 
e juventude. As considerações trazidas por cada um foram fundamentais para contribuir na 
discussão acerca das expressões do racismo ainda presentes na sociedade e sensibilizar 
os presentes sobre seus compromissos enquanto atores sociais pela busca da igualdade 
racial. Ainda durante o mês de novembro, durante todas as quintas-feiras foram tocadas 
músicas na temática do racismo, durante os almoços no restaurante universitário da 
instituição, com o intuito de trazer a música como instrumento de reflexão.  

Outra roda de conversa realizada discutiu a temática “Um olhar de dentro para dentro 
da África” onde os debatedores foram dois acadêmicos do Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (PGDRA) da Unioeste - Campus de Toledo. 
Esses relataram suas experiências enquanto intercambistas, vindos de Giuné - Bissau em 
uma perspectiva de trazerem os aspectos de sua cultura para o conhecimento dos 
presentes. A particularidade sobre a situação econômica e social do território do país foi 
apresentada. O momento foi muito positivo no sentido de troca de experiencias culturais 
entre os países.  

Ainda durante o ano passado, foram realizados quatro sessões da ação Cine 
Debates com filmes nacionais e internacionais que debatem a temática do racismo, foram 
eles: Estrelas Além do Tempo (2016), Cidade de Deus (2002), Quanto Vale ou é por Quilo 
(2015), O Nascimento de uma Nação (2016). Após a exibição dos filmes ocorreram debates 
com os presentes.  

O projeto também desenvolveu uma atividade em conjunto com o Núcleo Maria da 
Penha (NUMAPE), realizando uma Oficina sobre Violência contra mulher e combate ao 
racismo nos dias 26 e 29 de novembro de 2018. Após a discussão da temática, foi realizada 
uma intervenção artística em Graffiti com o artista Issac de Jesus. No primeiro momento 
ocorreu a problematização do tema violência contra mulher e racismo, após reflexão cada 
participante fez um esboço de desenhos propostos para a arte de acordo com a temática e 
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as discussões. No segundo dia oficina, com a autorização da Direção Geral do Campus de 
Toledo deu-se a pintura do mural na parede que dá acesso ao prédio do NUMAPE. Cada 
participante participou do processo de pintura com orientação do artista grafiteiro, num 
momento de intensa participação. O resultado do mural pode ser visualizado na figura 
abaixo.  

  

Mural resultado da atividade realizado pelo Cores da Resistência e NUMAPE 

Fonte: NUMAPE.  

 

No ano de 2019, até o momento foram realizadas quatro intervenções com palestras 
sobre a temática em articulação com o Curso de Serviço Social de Campus de Toledo e do 
Campus de Francisco Beltrão bem como com os NUCRESS de Toledo, Francisco Beltrão, 
Pato Branco. Na UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão no dia 24 de abril a palestra 
com o tema “Interculturalidade e educação: construção da resistência ao racismo” com a 
profa. Dra. Sonia Maria dos Santos Marques e no dia 15 de maio duas palestras como o 
tema “Comunidade Quilombola: resistência e enfrentamento ao preconceito racial” 
ministrado pela pedagoga Maria Isabel Cabral da Silva e com o tema “Regressão de 
Direitos tem Classe e Cor: Assistentes Social no Combate ao Racismo” com a profa. Esther 
Luíza de Souza Lemos. Na UNIOESTE – Campus de Toledo foi realizado no dia 15 de maio 
a palestra “O combate ao racismo e a produção do conhecimento no trabalho do/a 
assistente social” com os palestrantes Izaque Pereira de Souza do Grupo AfroVida e Dra. 
Maria Geusina da Silva da UNILA. As atividades propostas no Projeto para o ano de 2019 
estão sendo planejadas tendo em vista que sua execução está prevista até maio de 2020. 

 

Considerações Finais 

O Projeto “Cores da Resistência” está em desenvolvimento e até o presente 
momento destaca-se a adesão de participantes às atividades promovidas e a possibilidade 
de articulação interdisciplinar entre docentes e discentes da UNIOESTE especialmente 
entre as áreas de Serviço Social, Educação, Ciências Sociais e Filosofia. Além disto, 
destaca-se a capacidade de articulação entre o Campus de Toledo e Francisco Beltrão, 
bem como entre a universidade e os profissionais que estão nos diferentes serviços. As 
atividades propostas articulam diferentes expressões culturais e artísticas com o 
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conhecimento científico e profissional contribuindo para que os objetivos propostos sejam 
alcançados. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenadora: Esther Luíza de Souza Lemos. Email: estherlemos@gmail.com.  
Fone: (41) 99974 – 5554 (45) 3379-7131 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
CR. n 56117/2018 
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PROJETO CURSINHO POPULAR UNIOESTE  

 
Luis Fernando Dip772 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Gustavo Eduardo Bauer773, José Etore Zanardi Neto774, Franciele A. Caovill
a   Follador775 e equipe 

 
Área Temática: (Ciências exatas e da terra) 

Linha de Extensão: (Educação) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: cursinho; didática; educação. 
 
Resumo 
 
O Projeto Cursinho Popular iniciou em 2014 e foi idealizado pelos acadêmicos do curso de 
Medicina da UNIOESTE - campus Francisco Beltrão, atuando na transmissão de 
conhecimento para alunos do Ensino Médio, com o intuito de aprova-los nos mais diversos 
vestibulares do país. Além disso, o Projeto proporciona aos acadêmicos experiências mais 
humanizadas e noções de didática e sociabilidade aos professores, colocando-os como 
protagonistas de expansão de conhecimento.  
 
Apresentação 
 
O Projeto Cursinho Popular da UNIOESTE de Francisco Beltrão surgiu em 2014, com a 
participação dos acadêmicos de Medicina da Turma 1 e 2 com a finalidade de ensinar 
alunos do Ensino Médio e recém-formados os principais assuntos cobrados nos 
vestibulares do Brasil. Este projeto é gratuito e composto inicialmente por acadêmicos de 
Medicina, em especial os ingressantes do primeiro ano, contando também com alunos do 
segundo, terceiro e quartos anos, e ainda contando com a doação de materiais de diversas 
instituições e pessoas da cidade de Francisco Beltrão. Além disso, é uma forma dos alunos 
participarem ativamente do processo de ensino e aprendizado na Universidade, além de 
proporcionar uma primeira abordagem humanista aos calouros – pautada principalmente 
nos mesmos critérios que utilizamos nas aulas práticas de Medicina – às pessoas que 
estamos colaborando, fazendo-os treinar a empatia e os mais diversos métodos de 
transmissão de conhecimento. O objetivo do projeto é proporcionar aos alunos um ambiente 
focado nos estudos, sendo os professores o principal ponto de apoio destes, contribuindo 
intelectualmente e psicologicamente para a aprovação dos alunos ao final do ano. Os 
alunos e os professores, com o decorrer do tempo, criam  

 
772 Professor mestre do Centro de Ciências da Saúde, Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
lfdiplfdip@hotmail.com.  
773 Acadêmico graduando do 4º ano de Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 

gustavoeduardobauer@gmail.com 
774 Acadêmico graduando do 5º ano de Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 

neto.zanardi@gmail.com 
775 Professora Doutora do Centro de Ciências da Saúde, CCS, campus de Francisco Beltrão  E-mail: 
francaovilla@hotmail.com. 
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vínculos e elos que persistem durante os anos de faculdade: já não temos, ao final do 
Cursinho, apenas vínculos educacionais; criam-se amizades duradouras e sinceras.  
 
A educação consiste em um assunto de extrema relevância, visto que o Brasil tem 
apresentado um panorama complexo de uma grande desigualdade social e tal situação tem 
levado o atual governo a tomar medidas que visam ampliar o acesso ao ensino superior 
para aqueles que não têm oportunidade (Alesina, 2012). Partindo de tal pressuposto, o 
Projeto Cursinho Popular tem a intenção de colaborar para a universalização do 
conhecimento científico a partir das ações acadêmicas que visam a transmissão direta dos 
mais diversos assuntos e a ampla inserção dos acadêmicos ao meio discente, estimulando-
os ao professorado desde o primeiro ano da faculdade.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O Projeto Cursinho Popular UNIOESTE foi criado a partir de modelos bem-sucedidos, 
principalmente o modelo do Cursinho Popular da FAMEMA (Faculdade de Medicina de 
Marília) para desenvolvimento do conteúdo programático e organização das aulas e 
materiais.  
 
Para a realização do Cursinho Popular, primeiramente ocorre a divulgação do Projeto nos 
principais colégios de Francisco Beltrão e na imprensa local e regional, explicando aos 
alunos as principais características do Cursinho Popular e atentando-os com relação aos 
prazos e os documentos solicitados. A seguir, após o encerramento das inscrições e 
entrega dos documentos, os candidatos realizam uma prova com os principais conteúdos 
da matriz curricular do Ensino Médio. Em anos anteriores realizou-se como segunda fase 
do processo: a entrevista. Na entrevista, os alunos eram questionados a respeito de suas 
motivações; tempo disponível para estudo; quais vestibulares o aluno iria fazer e, 
principalmente, as questões financeiras familiares. Os 40 alunos que tiverem o melhor 
desempenho na primeira e na segunda fase são aprovados e direcionados a participarem 
do Cursinho Popular.  
 
As aulas são ministradas no Campus Vila Nova da UNIOESTE de Francisco Beltrão no 
período noturno de segunda a sexta, iniciando às 19 horas e encerrando às 23 horas, 
totalizando 5 aulas por dia. Além disso, os alunos tem monitoria, geralmente precedendo a 
primeira aula do dia, com os professores e ajudantes resolvendo suas principais dúvidas e 
aprofundando o conteúdo dado em sala de aula.   
O Projeto Cursinho Popular conta, atualmente, com 31 acadêmicos/professores do curso 
de Medicina da UNIOESTE – campus Francisco Beltrão, os quais são divididos pelas 
matérias que eles consideram de maior domínio (Português, Matemática, Biologia, 
Química, Física, Literatura, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Redação). Para a 
capacitação dos futuros professores, os acadêmicos veteranos do Projeto os auxiliam a 
respeito de suas principais dúvidas, anseios e medos, já que muitos desses nunca foram 
professores e não tiveram nenhuma experiência similar em sala de aula. Assim sendo, os 



 

 

Pá
gi

n
a9

70
 

professores montam as aulas – em sua maioria através de slides – e as ministram em um 
período de 45 minutos semanalmente.  
 
De acordo com o andamento regular da matéria dada, são realizados simulados, 
preparando-os para os principais vestibulares da região: o ENEM e o vestibular da 
UNIOESTE. Além disso, os alunos são cobrados semanalmente para entrega de redações 
(cujo professor da matéria corrige e as entrega novamente) e estudo dos materiais e 
questões que os professores disponibilizam, por intermédio de um grupo no Facebook 
criado com todos as pessoas do Projeto.  
 
O Cursinho Popular se inicia cerca de 3 semanas após o início das aulas da UNIOESTE e 
se encerra na semana do vestibular da mesma, seguindo o calendário da Universidade 
para ser moldado.  
 
Resultados 
 
O Projeto já beneficiou cerca de 360 alunos e 140 professores. Contando com a 
participação de muitos acadêmicos que nunca tiveram contato com o mestrado, os 
professores demonstram, ao final do ano letivo, uma grande evolução no desenvolvimento 
de suas aulas, além de terem moldadas noções básicas de empatia, resolubilidade e 
didática, conceitos tão trabalhados e cobrados em sala de aula. Dos alunos do Cursinho 
Popular, é relatado um grande desenvolvimento pessoal e intelectual, muitos deles já 
maduros e preparados para a Universidade.  
 
O Projeto conta, hoje, com ex-alunos acadêmicos dos mais diversos cursos (Engenharia 
Civil, Direito, Nutrição e Medicina, dentre outros), nas mais diversas Universidades do país. 
Os alunos, em sua maioria, são aprovados nos seus cursos de primeira opção nas suas 
Universidades preferenciais. Na conclusão do Cursinho Popular, muitos deles agradecem 
e reforçam a importância do Projeto em suas vidas: saem cidadãos e pessoas melhores 
para a sociedade, intelectualmente preparados para a grande caminhada acadêmica que 
ainda os espera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 1 
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Reunião dos professores do Cursinho Popular (2016)  

 
 
Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo oficial do Cursinho Popular (2014)  

 
 
 
Figura 3 
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Aula inaugural do Cursinho Popular com a professora Álaba (2016) 

 

Figura 4 

 
   

Aula da Professora Alába (2018) 

  
Considerações Finais 
 
O Projeto Cursinho Popular UNIOESTE se tornou parte do cotidiano de muitos alunos de 
Francisco Beltrão e colabora para o desenvolvimento de muitos jovens da Região e de 
nossos próprios professores. É relatada a satisfação dos pais, dos Colégios e de toda a 
população beltronense e ressalta a grandiosidade do Projeto, que já obteve muitos frutos e 
continuará exercendo sua principal função: a transmissão de conhecimento e o 
desenvolvimento das relações interpessoais de nossos professores e acadêmicos.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Centro de Ciências da Saúde: 46 35200719;  
Redes sociais: Cursinho Popular UNIOESTE (Facebook)  
Contato – Professor Coordenador: 41 99530-6013 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
42973/2014 
 
Referências 
DACA FAMEMA - Cursinho Popular FAMEMA (Faculdade de Medicina Marília) < 
http://dacafamema.org/>. Acesso em: 01/07/2017.  
 
ALESINA, R.D.S. Inclusão Social na Educação Superior – Novos Tempos. Acesso em: 
27/06/2017 
  



 

 

PROJETO DE EXTENSÃO “YOGA PARA TODOS” – PROPORCIONANDO 

TRANSFORMAÇÕES EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON  

 
Lair José Bersch776 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Andréia Juliane Drula777, Tatiane Strassburger778, Marilani Terezinha de Oliveira779 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Yoga; Prática Corporal; Saúde. 

 
Resumo 
 
O yoga propõe conectar corpo e mente, através de posturas físicas, exercícios respiratórios 
e meditação, visando uma mente livre de distrações. Sob este olhar e percepção, o curso 
de Bacharelado em Educação Física da UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido 
Rondon, mediante de seu corpo docente, acadêmicos e profissionais externos habilitados, 
concede, por meio da extensão, aulas semanais de yoga. Isto, com o intuito de proporcionar 
mais qualidade de vida e saúde aos envolvidos. 
 
Apresentação 
 

Yoga, palavra masculina que provém da raiz sânscrita “yuj", pode ser interpretado 
como união, junção, integração e conexão e/ou como a união da alma individual com o 
Absoluto (Deus), e ainda, como um estilo de vida apoiado numa concepção filosófica e 
permeado por um conjunto de técnicas que conduzem o praticante a um estado de 
integração e conexão (YENGAR, 2016). Miranda (1979, p. 16), define yoga como um 
método integral que “atinge, convoca, harmoniza, equilibra e aperfeiçoa todas as partes 
componentes do Ser”, e representa tanto o caminho como o destino a ser alcançado, como 
uma jornada de autoconhecimento, oferece orientação e princípios práticos para que a 
união do ser com sua própria consciência espiritual aconteça. 

O foco principal desta prática é o desenvolvimento da união entre corpo e mente, 
através de posturas físicas, exercícios de respiração e meditação, buscando um amplo bem 
estar, além de uma mente tranquila e livre de distrações (DESIKACHAR, 2018). Existem 
inúmeros tipos de yoga, porém, de todas as suas ramificações, o mais popular e praticado 

 
776 Mestre em Comunicação Social, Educação Física - Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Educação 

e Letras, Campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: lairbersch@hotmail.com.  
777 Mestre em Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Educação e 
Letras, Campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: deia.drula@gmail.com. 
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no ocidente é o Hatha Yoga, que consiste em: posturas físicas, os "ásanas", que ativam a 
energia, enrijecem a musculatura, melhoram o equilíbrio, proporcionam o alongamento e 
flexibilidade muscular; para dominar a respiração, são praticados exercícios de controle 
respiratório, os “prânâyâmas", técnicas que estimulam o controle cardiovascular, pulmonar 
e o sistema nervoso; seguidamente, há um momento de relaxamento ou “yoganidra”; e 
finaliza com a meditação ou "dhyana" (LE PAGE; LE PAGE, 2017). 

Considerada uma forma alternativa de prática corporal não só́ por ser diferente de 
atividades aeróbicas e/ou de treino de força do cotidiano do mundo moderno, mas também 
por ser menos cansativa e proporcionar um bem estar imediato, características estas, que 
poderiam contribuir para uma maior adesão por parte de seus praticantes (HAGINS; 
MOORE; RUNDLE, 2007 apud COELHO et al., 2011). 
 Contudo, alguns fatores parecem ser determinantes, no que diz respeito à adesão 
da população nas práticas corporais, como o apoio familiar e comunitário, 
autorresponsabilidade, motivação, tempo, materiais e ambientes disponíveis, e ainda, 
diferentes formas de aplicação e ofertas de modalidades (GUISELINI, 2004; MOURA JR. 
et al., 2011). Nesse sentido, a utilização de espaços públicos para o desenvolvimento de 
diferentes atividades ganha grande importância como uma opção ou tentativa de aumentar 
o interesse às práticas corporais da população.  As universidades públicas são 
exemplos destes tipos de locais, dada a possibilidade de atenderem a elevado número de 
pessoas de diversas características sociodemográficas, mesmo não havendo pleno 
entendimento sobre quais aspectos desses locais mais influenciam tais indivíduos (MOURA 
JR. et al., 2011), contudo cria a oportunidade de ofertar programas de práticas corporais. 
Algumas das estratégias utilizadas para aumentar a adesão da população em práticas 
corporais são os projetos de extensão oferecidos por esses locais. Rodrigues (2003, p.146), 
define a extensão universitária como “[…] uma via de mão dupla, com trânsito assegurado 
à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração 
das práxis de um conhecimento acadêmico”. 

A partir desta concepção, há mais de uma década o curso de Bacharelado em 
Educação Física tem em mente propor atividades de extensão à comunidade interna e 
externa à universidade nas mais diferentes áreas. Todo ano são recebidas demandas de 
docentes, bem como manifestações externas que tem curiosidade ou já conhecem a prática 
da yoga, mas não encontram a oferta da mesma. A pretensão desta ação é oferecer estas 
atividades em áreas complementares que não são ofertadas regulamente na formação 
curricular oficial. O yoga, por se tratar de uma prática meditativa e a busca do equilíbrio e 
da harmonia entre corpo, mente e emoções, atua com técnicas que envolvem o corpo físico, 
aspecto mais exteriorizado da personalidade humana, indo além de uma mera prática 
corporal que visa à execução de determinados movimentos/exercícios.  

Assim, o objetivo deste projeto de extensão, por meio da prestação de serviço, é 
oportunizar e oferecer a prática de yoga na UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido 
Rondon, proporcionando mais qualidade de vida e saúde aos envolvidos. É na prática a 
construção de uma política pública de prestação de serviços à comunidade, através da 
prática do yoga, cujos objetivos são oriundos do recém Núcleo de Estudos e Práticas em 
Educação Física - NEPEF - implantado no campus de Marechal Cândido Rondon. 
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Procedimentos Adotados 
 

O projeto intitulado “Yoga para Todos” teve seu início no primeiro semestre de 2019, 
sendo este um projeto piloto. A participação no mesmo é gratuita, e as inscrições foram 
realizadas via telefone ou presencialmente na universidade. Em questão de número de 
vagas, foram disponibilizadas 60 vagas, divididas em duas turmas com horários distintos. 

Na composição da equipe de trabalho tem-se: dois professores da UNIOESTE que 
atuam como coordenador e subcoordenadora; uma voluntária acadêmica do curso de 
Bacharelado de Educação Física; e quatro voluntárias externas para o desenvolvimento 
das atividades práticas. 

Atualmente, os encontros são presenciais e acontecem duas vezes por semana, com 
duração de 01h00min cada sessão. São duas aulas semanais por turma, sendo duas 
turmas inscritas – 16h30min às 17h30min e outra das 18h às 19h –, tendo como local o 
Complexo Poliesportivo, na sala de Judô. São cinco professoras de yoga, formadas em 
diferentes linhas, que se revezam para ministrar as aulas de forma voluntária, além de 
outros colaboradores que contribuem com temas teóricos que também envolvem o yoga. 
 
Resultados 
 

O projeto foi implementado através da iniciativa de uma professora egressa da 
UNIOESTE, que apresentou a proposta ao colegiado de Educação Física – Bacharelado 
no final do ano de 2018, e, teve início em março de 2019 com grande aceitação pela 
comunidade, visto que as 50 vagas ofertadas inicialmente, foram preenchidas em apenas 
dois dias depois de sua divulgação. Devido a grande demanda de interessados, foram 
liberadas mais 10 vagas e, além disso, foi criada uma lista de espera caso houvessem 
desistências ou mesmo o não comparecimento dos inscritos. Cada turma é composta por 
30 alunos, totalizando 60 participantes e a lista de espera comporta, aproximadamente, 60 
pessoas.  

Desde o início, aproximadamente, 10 dos alunos participantes desistiram do projeto, 
sendo que o número maior de desistências foi daqueles que apenas se inscreveram, não 
tendo participado de nenhuma aula. Porém, assim que se confirmava a desistência, 
imediatamente novos alunos, da lista de espera, eram chamados, fazendo com que as 
turmas estivessem praticamente cheias na maioria das aulas ministradas. 
 Já foram ministradas 34 práticas de yoga ao longo desses 3 meses de projeto, e 
ainda, duas palestras foram apresentadas com as temáticas de Self e Ayurveda, que 
trataram sobre temas de autoconhecimento e medicina indiana, respectivamente. O intuito 
das palestras é de trazer um complemento à prática, pois proporcionam aos praticantes a 
possibilidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a filosofia do yoga.   

Percebeu-se, ao longo das aulas, uma grande receptividade por meio da 
comunidade geral, visto que a lista de espera cresce até o presente momento, uma vez que 
os participantes estão sempre comentando e divulgando informalmente os benefícios que 
as práticas vêm promovendo em suas vidas, mesmo com pouco tempo de atividade.  
 Além disto, foi propiciado à acadêmica voluntária a possibilidade de realização do 



 

 

Pá
gi

n
a9

77
 

trabalho de conclusão do curso com esta ação, de forma a contribuir tanto para a obtenção 
de dados para melhoria do projeto, quanto na elaboração do estudo da mesma. Sendo 
que, o objetivo da pesquisa desta acadêmica será investigar o perfil sociodemográfico dos 
participantes e ainda explorar seus interesses a iniciarem esta prática. 

Exposto isto, acredita-se que é possível, através deste projeto piloto que esta em 
desenvolvimento no primeiro semestre de 2019, ampliar para um projeto de extensão 
permanente, e ainda ofertar estas atividades em áreas complementares não oferecidas 
regularmente na formação curricular oficial e obter bolsas para os professores e alunos 
envolvidos nesta ação extensionista. 
 
Considerações Finais 
 

Em virtude da ampla demanda verificada após a divulgação e desenvolvimento do 
projeto em questão, espera-se para o segundo semestre de 2019 a ampliação desta ação 
para um projeto de extensão permanente, e ainda, obter bolsas para os professores e 
alunos envolvidos nesta ação extensionista. Visando angariar mais recursos materiais para 
a melhoria do desenvolvimento e da dinâmica das aulas. 

De maneira geral, consideramos de êxito tanto o aceite, como as atividades 
desenvolvidas, demonstrando que este projeto de extensão com práticas de yoga tem 
grande aceitação por parte da população rondonense, e que têm expectativas para ser 
contínuo e mais amplo. 
  
Forma(s) de contato com a ação 
 
Informações através do NEPEF – Núcleo de Estudos e Práticas em Educação Física  
Telefone: (45) 3284-7895 
 
E-mails dos responsáveis: 
Coordenador: lair.bersch@hotmail.com 
Subcoordenadora: deia.drula@gmail.com 
Acadêmica Voluntária: tatianestrassburger@gmail.com 
Voluntária externa: yoga_mari@hotmail.com 
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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da avaliação clínica e psicológica 
de pacientes avaliados no Ambulatório interdisciplinar de seguimento em terapia intensiva. 
Trata-se de um estudo prospectivo referente aos atendimentos realizados no período de 
2008 a 2014. Na avaliação, utilizou-se, além da consulta clínica, instrumentos 
padronizados. Resultados: Foram avaliados 988 pacientes. Destes, 61,8% eram do sexo 
masculino, com média de idade de 45,4 ± 18,3. A média de permanência na UTI foi de 10,4 
dias, tendo as principais formas de admissão como trauma (37,0%), clínico (40,6%) e neuro 
trauma (22,2%). Houveram também pacientes que não foram avaliados (14,5%) pela 
presença de significativas sequelas neurológicas, impedindo assim a aplicação das 
escalas. 35,8% dos pacientes apresentavam sequelas de alguma ordem, e 35% foram 
encaminhados para serviços especializados. Do total de pacientes avaliados, 26,1% 
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apresentaram alteração psicológica, sendo 16,2% depressão, 20,8% ansiedade e 15,4% 
Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT). Uma grande proporção de pacientes 
(49,0%) apresentou comprometimento respiratório (espirometria anormal) e 24,6% tinham 
moderada dispneia. Durante a internação na UTI os pacientes tiveram uma média de 11,7% 
de perda ponderal. 
 
Apresentação 
 
O ambulatório PÓS-UTI trata-se de um projeto de extensão com início em 2009, 
desenvolvido nas dependências do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e 
reúne profissionais das áreas de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, assistência 
social, fonoaudiologia e psicologia, objetivando avaliar as condições clínicas e emocionais 
de pacientes adultos atendidos três meses após a alta da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Pacientes hospitalizados em UTI e que sobrevivem a uma doença crítica podem 
desenvolver uma série de complicações físicas e psicológicas após a alta. (Leske, 2002; 
Granja 2012). Estudos relatam como em situações de internação em UTI, o medo da morte, 
incertezas quanto ao prognóstico, preocupações financeiras, a mudança significativa na 
rotina podem ser causadores de ansiedade e depressão. 
Dessa forma, verifica-se a necessidade de equipes multiprofissionais capacitadas nesses 
ambientes, de forma a compreender os processos sociais e psicológicos dos pacientes, 
reconhecendo as complicações que interferem na qualidade de vida do paciente após a 
alta (BOIZONAVE E BARROS, 2003). 
Os dados aqui darão ênfase na apresentação dos resultados da avaliação psicológica 
realizada neste ambulatório, que conta com a aplicação de escalas avaliativas referentes à 
memória, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, e que auxiliam na identificação 
e tratamento dos sintomas provenientes da internação hospitalar. 
Segundo o DSM-V, a ansiedade é caracterizada por sintomas como medo, desconforto, 
tensão e antecipação do perigo e do desconhecido. Associados à tensão muscular, 
vigilância e comportamentos de cautela e esquiva, os sintomas passam a ser 
compreendidos como patológicos quando se apresentam destoantes do padrão 
comportamental esperado ou aceitável à situação relacionada, ou seja, indivíduos com 
transtornos de ansiedade em geral superestimam o perigo nas situações que temem ou 
evitam (APA, 2014). 
Também conforme explicitado no DSM-V (APA, 2014), a depressão apresenta os sintomas 
de humor deprimido durante a maior parte do dia, falta de interesse em realizar atividades 
que antes eram prazerosas (anedonia), alteração de peso, seja ganho ou perda, alteração 
do sono, seja por falta ou excesso, de sentimentos de inutilidade e culpa, além de ideação 
suicida (SILVA, 2017). 
Já o transtorno de estresse pós-traumático pode aparecer mediante situações de exposição 
a um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, e os sintomas 
variam entre ansiedade, medo, anedonia, disforia, agressividade e até mesmo sintomas 
dissociativos (APA, 2014).  
Costa et al (2010) complementa que na UTI, além da ameaça de morte, podemos 
considerar eventos traumáticos como a utilização de tubos e sondas pelo corpo, dor, 
alterações no sono e limitação dos movimentos motores, o que podem desencadear 
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sintomas pós-traumáticos, além das experiências de memórias ilusórias vividas neste 
contexto.  
 

 
Procedimentos Adotados 
 
Para a participação no ambulatório, são convidados pacientes que receberam alta da UTI 
do hospital três meses após a alta da unidade. Para facilitar o contato com o paciente ou 
responsável, o primeiro passo é a coleta de nomes e telefones de familiares e 
acompanhantes durante as visitas realizadas à enfermaria durante a sua permanência na 
UTI. Os visitantes são informados dos objetivos do ambulatório, e os dados são anotados, 
e posteriormente, utilizados para entrar em contato com os mesmos, agendando assim o 
retorno ao ambulatório para avaliação da equipe multiprofissional. 
Cada paciente e seus acompanhantes são atendidos em salas particulares, com um 
profissional por vez, que realiza seus procedimentos e avaliações conforme protocolo de 
cada área. Os atendimentos se direcionam principalmente para a identificação de sequelas, 
sejam físicas, cognitivas, emocionais ou na qualidade de vida. Também são realizadas 
orientações e encaminhamentos multiprofissionais para serviços de referência, conforme 
necessidade. 
A avaliação psicológica é composta por avaliação referente as recordações que o paciente 
tem sobre o período de internamento, dessa maneira o formulário para essa avaliação é 
constituído por uma lista separada por memórias relacionadas ao ambiente, ao tratamento, 
memórias ilusórias que são compostas por sonhos, pesadelos e alucinações, e as 
experiências emocionais vivenciadas (Costa, 2009). Os sintomas relacionados ao 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático foram avaliados a partir da escala Impact of Event 
Scale-Revised (IES-R) (Weiss & Marmar, 1997). Para avaliar os sintomas de ansiedade e 
depressão foi utilizada a escala Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond 
& Snaith, 1983). Foram analisados os pesos de admissão, da alta hospitalar e no retorno 
ambulatorial. Com base nestes dados, foram calculados o IMC e as relações de perda e 
ganho de peso. A força muscular foi medida através da escala Medical Research Council 
(MRC). A espirometria foi realizada com o aparelho One-flow, com técnica padrão. 
 
Resultados 
 
No presente trabalho analisamos dados referentes à um recorte que data dos anos de 2008 
a 2014. Esse recorte contém 988 pacientes com idades entre 11 e 90 anos (média de idade 
de 45,4 ± 18,3), sendo 61,8% sexo masculino. A média de permanência na UTI foi de 10,4 
dias, tendo as principais formas de admissão como trauma (37,0%), clínico (40,6%) e neuro 
trauma (22,2%). Houveram também pacientes que não foram avaliados pela presença de 
significativas sequelas neurológicas, impedindo assim a aplicação das escalas. 
Conforme apresentado no Gráfico 1, foram realizadas 699 avaliações, das quais (26,1%) 
apresentaram algum tipo de alteração psicológica.  
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Fonte: dados coletados através do ambulatório PÓS-UTI. 

 

Do total de pacientes que apresentou alteração psicológica, 20,8% apresentaram sintomas 
de ansiedade, 16,2% sintomas depressivos e 15,4% sintomas de TEPT. Houveram também 
pacientes que não foram avaliados (14,5%) pela presença de significativas sequelas 
neurológicas, impedindo assim a aplicação das escalas. 35,8% dos pacientes 
apresentavam sequelas de alguma ordem, e 35% foram encaminhados para serviços 
especializados. O Gráfico 2 traduz essas alterações acima apresentadas. 
 

 
Fonte: dados coletados através do ambulatório PÓS-UTI. 
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Em relação as memorias relacionadas as vivências relacionadas à UTI, de um total de 998 
avaliados, observa-se que 34,21% pacientes apresentaram memórias de fatos reais, sejam 
do ambiente, ou dos procedimentos realizados. 2,22% dos pacientes avaliados 
apresentaram memórias de ilusão, como sonhos, pesadelos e alucinações do período de 
internação, e 38,36% pacientes tiveram amnésia total, ou seja, não tinham lembranças 
desse período. 11,13% apresentaram tanto memória de fatos reais como de ilusão, e 
14,06% pacientes não foram avaliados devido a sua condição clínica. 

 
Fonte: dados coletados através do ambulatório PÓS-UTI. 

 
Considerações Finais 
 
Observa-se então nos dados apresentados que a maioria dos pacientes avaliados três 
meses após a alta da UTI não apresentam alterações psicológicas significativas. Apesar 
disso, o número de pacientes com alterações ainda é relativamente alto, e tanto esses 
quanto os com alterações psicológicas menos significativos são passíveis de orientação e 
encaminhamentos. Vale ressaltar também que mesmo na ausência de alterações 
psicológicas, o atendimento multiprofissional do ambulatório garante que o paciente possa 
receber uma atenção que contemple a sua totalidade. 
É interessante comentar sobre algumas limitações encontradas para a realização das 
avaliações, além das sequelas cognitivas graves já citadas. Parte dos pacientes agendados 
não comparecem ao ambulatório. Um dos motivos identificados foi a dificuldade de 
locomoção e transporte, tendo em vista que uma parte dos pacientes são residentes de 
municípios vizinhos e que tem o HUOP como hospital de referência especializada. Algumas 
vezes pacientes ou cuidadores esqueceram do compromisso, e uma pequena parte não se 
demonstrou interessada em participar, seja por falta de tempo, recurso ou interesse. Além 
disso, alguns dos números de telefones que foram disponibilizados para contato encontram-
se inativos, impossibilitando o convite para a avaliação. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Ambulatório Interdisciplinar de Seguimento em Terapia Intensiva – HUOP 
Av. Tancredo Neves, 3224, Santo Onofre. Fone: 3321-5151. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
26505/2009 
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PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO FÓRMULA SAE PARA 

COMPETIÇÃO NO EVENTO DA FÓRMULA SAE, ORGANIZADO PELA SAE BRASIL - 

2018 

 
Carlos Alberto Lima da Silva1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Treml788, Lobão789, Tureta790, Ibanez4 

 
Área Temática: Desenvolvimento Tecnologico 

Linha de Extensão: Educação Profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: veículo; competição; fórmula. 
 
Resumo 
O evento Fórmula SAE, organizado e coordenado pela SAE Brasil, é uma competição entre 
as IESs de engenharia para estudantes de graduação. Visa simular uma situação real de 
desenvolvimento de protótipos, com todos os desafios de um projeto de engenharia, 
tornando-se uma importante atividade extracurricular, promovendo intercâmbio de 
informações e habilidades entre as diversas equipes disseminadas no Brasil, oportunizando 
conhecimento e experiência no desenvolvimento profissional dos acadêmicos. 
 
Apresentação 
As atividades previstas foram: 
- Continuação do desenvolvimento do projeto dos subsistemas do Protótipo e desenho em 
CAD e simulação em CAE; 
- Participação na 15ª Competição Fórmula SAE BRASIL, no período de 28 de Novembro a 
02 de dezembro de 2018, na Cidade de Piracicaba, SP, no distrito de Tupi, no Esporte 
Clube Piracicabano de Automobilismo (http://portal.saebrasil.org.br/programas-
estudantis/formula-sae-brasil/informacoes); 
- Especificações para aquisição dos componentes do Protótipo; 
- Obtenção de patrocinadores para aquisição dos componentes e acessórios; 
- Término da montagem e testes do Protótipo. 
 
Procedimentos Adotados 
As atividades desenvolvidas compreendem: 
- Estudo dos diversos subsistemas que compõe o protótipo, como chassis, suspensão, 
freios, direção, transmissão e motor, através de literaturas aprofundadas sobre cada um 
desses subsistemas; 

 
788 Mestre, Eng. Mecânica, Foz. E-mail: aline_elly@hotmail.com. 
789 Doutor, Eng. Mecânica, CECE, Foz. E-mail: eclobao@gmail.com. 
3 Graduando, Eng. Mecânica, CECE, Foz. E-mail: lucasdhbr@gmail.com. 
4  Mestre, Eng. Mecânica, CECE, Foz. E-mail: william.ibanez@unioeste.br.  
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- Projeto e simulação do Protótipo em softwares CAD e CAE; 
- Apresentação do projeto em forma de relatório técnico, com os memoriais de cálculo e 
justificativas para cada sistema empregado, acompanhados de desenhos técnicos 
impressos; 
- Elaboração das especificações técnicas para compra dos materiais e componentes 
necessários à fabricação e montagem do Protótipo, realizadas na oficina do Fórmula SAE, 
instalada nas dependências da FPTI; 
- Construção e testes do protótipo em espaços cedidos pela FPTI à equipe; 
- Participação na 15ª Competição Fórmula SAE BRASIL em 2018, que ocorre anualmente 
em Piracicaba – SP; 
- Apresentação do projeto, através de palestras proferidas em colégios do município de Foz 
do Iguaçu; 
População beneficiada de, no mínimo, 100 acadêmicos, bem como alunos da rede pública 
de Foz do Iguaçu, através de palestras que serão ministradas pelos acadêmicos integrantes 
da Equipe Cataratas Formula SAE. 
 
Resultados 
- Desenvolvimento do projeto dos subsistemas do Protótipo e desenho em CAD e simulação 
em CAE (Ver Figura 1). 
 
- Participação na 15ª Competição Fórmula SAE BRASIL, no período de 28 de Novembro a 
02 de dezembro de 2018, na Cidade de Piracicaba, SP, no distrito de Tupi, no Esporte 
Clube Piracicabano de Automobilismo (http://portal.saebrasil.org.br/programas-
estudantis/formula-sae-brasil/informacoes); (Ver Figuras 2 e 3). 
 
- Elaboração de Especificações para aquisição dos componentes do Protótipo. 
 

 
 

Figura 1 – Diagrama de corpo livre para parâmetros de frenagem. 
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Figura 2 – Participação na 15ª Competição Fórmula SAE BRASIL. 

 
 

 
 

Figura 3 – Participação na 15ª Competição Fórmula SAE BRASIL. 
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Considerações Finais 
 
- A principal dificuldade neste projeto é a falta de agente universitário – com formação 
técnica em eletromecânico, a ser contratado pela Unioeste para o CECE. Um técnico 
eletromecânico poderia auxiliar em diversas atividades realizadas na oficina, inclusive com 
relação à segurança física.  
- Também se encontra dificuldades em conseguir patrocínio para este projeto.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: pr.calim@gmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número da CR: 43666/2014. 
 
Referências 
 
Sem referências. 
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PROJETO ESTUDANTIL SER CRIANÇA: A ATUAÇÃO DO LÚDICO NA PROMOÇÃO 

DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INFANTIL  

 

Bárbara Gameiro Repukna791  
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: comunidade; cuidados ao próximo; educação em saúde. 

 
Resumo 
 
A teoria social cognitiva diz que as pessoas aprendem de forma intensa através de modelos 
que as atraia. As crianças têm necessidade espontânea de brincar, estando ligadas ao 
desenvolvimento social e cognitivo. A promoção da saúde utiliza atividades focadas em 
brincadeiras. Isso é trabalhado nesse projeto estudantil, onde visitam-se 2 instituições que 
acolhem crianças em situação de fragilidade e trabalha temas sociais e de saúde. Objetiva-
se explanar as recreações realizadas durante 2018/19. 
  
Apresentação 
 

O conceito da integração do conhecimento tem sua origem nos contos de história, 
uma prática realizada ao redor do mundo e que está presente em diferentes culturas. 
(WILLIANS, 2018). Sugere-se por meio da teoria social cognitiva, que as pessoas 
aprendem de forma mais intensa por meio de modelos, os quais, em sua essência, devem 
atrair e se relacionar com o seu público.  (WILLIANS, 2018). As brincadeiras seriam um 
exemplo desta teoria, já que as crianças têm uma necessidade espontânea de brincar, fato 
que acontece de forma livre e criativa e estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento 
social e cognitivo das crianças. (COSTA, 2018). Dessa forma, a exploração do contexto da 
promoção da saúde, da atenção primária e da formação de opiniões tem como base as 
atividades focadas nas práticas de brincadeiras lúdicas e atividades recreativas.  

Este tipo de metodologia é trabalhado no projeto Ser criança: ensinar brincar e amar, 
que foi desenvolvido pelos acadêmicos de Medicina da UNIOESTE campus de Francisco 
Beltrão. São visitadas duas casas de crianças em situação de fragilidade, a AMARBEM e 
a Casa Abrigo Anjo Gabriel, nas quais são trabalhadas diversas temáticas voltadas à 
promoção da saúde desenvolvimento psicossocial.  

Nesse contexto, o projeto tem o intuito de integrar os acadêmicos do curso de 
Medicina na sociedade beltronense, oferecendo às instituições palestras sobre cuidados na 
área da saúde e desenvolvimento psicossocial, além de propiciar as crianças e jovens um 
momento de lazer e alegria. 

 
791 Acadêmica de Medicina na UNIOESTE, Centro de Ciências da Saúde – Campus Francisco Beltrão, e-mail: 
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No ano de 2018 foram realizadas, ao todo, 11 visitas em ambas as casas 
beneficiadas pelo projeto. A primeira temática abordada foi a respeito de liderança e 
cooperatividade, onde as crianças foram organizadas em um jogo de adivinha onde 
deveriam se expressar através de gestos para que os demais entendessem a mensagem 
necessária. A segunda temática desenvolvida foi a respeito de a beleza na diversidade, 
para o desenvolvimento das brincadeiras, mostrou-se situações diferentes daquelas que as 
crianças estavam acostumadas a observar todos os dias. A terceira temática abordou quais 
seriam as motivações futuras das crianças, onde foram colocados em situações em que 
deveriam escolher suas profissões e aprender sobre aquelas que não conheciam. A quarta 
temática foi a respeito das concepções de gênero nas brincadeiras infantis, na qual propôs-
se diversificar os brinquedos utilizados e o modo de brincar. A quinta temática abordou o 
desenvolvimento no contexto familiar, por eio de teatros e encenações. Por fim, a sexta 
temática desenvolveu o tema da importância da autoestima e o reconhecimento dos 
sentimentos.  

Além disso, houve a conversa com as cuidadoras das crianças residentes da Casa 
Abrigo. Os temas abordaram acidentes em criança; noções sobre higiene na criança; 
falando em gripe, noções de infecção de vias aéreas e uso correto de sintomáticos para 
crianças; cuidando do cuidador e alimentação saudável e exercício físico.  

No ano de 2019, foram realizadas duas visitas. O primeiro eixo temático foi a respeito 
de liderança e cooperatividade e o segundo abordou a ecologia e a necessidade do cuidado 
com a natureza.   

Sendo assim, o projeto demonstra ser uma ferramenta bastante útil para estimular 
um desenvolvimento saudável de crianças, especialmente as que se encontram em 
situação de vulnerabilidade, abordando conteúdos sobre a saúde e bem-estar, 
desenvolvimento fisiológico e psicossocial, valores e princípios para o desenvolvimento 
harmônico em sociedade.  
 

Procedimentos Adotados 
 

As atividades foram organizadas no período de 15/03/2018 a 30/08/2021, onde serão 
ministradas recreações com fins educativos às crianças e adolescentes que moram na 
Casa Abrigo Anjo Gabriel e as que fazem parte da Associação Marrecas do Bem-Estar ao 
Menor e palestras aos cuidadores da casa. As atividades seguiram as regras e os horários 
estabelecidos pelas instituições. 

O desenvolvimento das atividades foi baseado nas necessidades de cada instituição 
no conceito da saúde física e psicológica. Os integrantes do projeto foram divididos em 
duas frentes de ação, um grupo atuando na Casa Abrigo realizando atividades recreativas 
e educativas com as crianças e adolescentes, enquanto que o outro grupo ficou 
responsável pelas palestras na Associação Marrecas promovendo também um momento 
de brincadeiras de debate com as crianças vinculadas à instituição.  

Temáticas especificas foram programadas previamente na elaboração do projeto, no 
entanto, no decorrer das ações, os diretores das instituições e os coordenadores poderão 
indicar os novos temas conforme a demanda das casas. Além disso, os mesmos temas 
poderão ser aplicados nos anos subsequentes de duração do projeto devido a rotatividade 
das crianças e adolescentes nas instituições.  
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A escolha das brincadeiras se baseava nos temas. A cada mês, os participantes se 
organizavam e montavam um cronograma de atividades para o dia de visita. Escolhia-se 
entre 5 a 6 recreações para serem realizadas. Além das brincadeiras relacionadas ao tema, 
adicionava-se, também, recreações que não seguiam a proposta, com o objetivo de engajar 
as crianças ao projeto.  

Dentre as escolhas para as recreações, as brincadeiras já conhecidas pelas crianças 
eram as mais utilizadas, porém com uma proposta e objetivo diferente. Conforme o tema 
da visita, direcionavam-se os objetivos para o tema proposto para que, ao final das 
brincadeiras, os participantes do projeto explicassem a importância do assunto que estava 
sendo tratado. Além disso, as recreações baseavam-se em teatros, rodas de conversa e 
brincadeiras interativas criadas para aplicação do tema.    

Para a roda de conversa realizada com os cuidadores da casa, os próprios 
acadêmicos realizavam pesquisas nas bibliografias determinadas no projeto escrito e 
pontuavam as principais informações analisadas da temática trabalhada. Além disso, para 
temas mais específicos, foram convidados médicos conhecidos dos acadêmicos no intuito 
de sanar as dúvidas mais frequentes dos cuidadores e esclarecer os temas com maior 
objetividade.  

A população beneficiada deste projeto vai além daqueles assistidos pelas casas. 
Comtempla-se, também, o estímulo dos acadêmicos para ter um maior contato com a 
comunidade local e suas demandas, sensibilizando-os para questões sociais e 
humanizando a medicina.  
 
Considerações Finais 
 

Acredita-se que os objetivos iniciais do projeto foram alcançados durante sua 
realização, visto que as crianças ao final do ano mostraram-se mais engajadas com os 
temas e com as atividades de recreação e também os cuidadores demostravam mais 
interesse e preocupação com o desenvolvimento do projeto, além de apresentarem dúvidas 
relacionadas à saúde dos integrantes das casas. No início das atividades no ano de 2019, 
as crianças mostraram-se mais participativas e colaborativas, visto que no ano anterior os 
participantes do projeto identificaram dificuldades no engajamento das crianças em 
algumas visitas e na realização das atividades.  

Nesse contexto, as crianças que se mostravam mais hiperativas e difíceis, ao final 
do ano, permaneceram mais calmas e colaborativas com as atividades. A frequência e o 
número de crianças, quando comparada a primeira visita, aumentou e mostrou-se 
consistente. Os responsáveis pelas casas notaram afinidade das crianças e adolescentes 
ao projeto.  

Além disso, o projeto proporcionou aos participantes a possibilidade de entender 
como o cuidado e a promoção da saúde é importante de se disseminar, visto que temas 
tidos como bem compreendidos pela população, no geral, não se mostravam tão bem 
introduzidos na sociedade.  
 
Forma de contato com a ação 
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Para obter contato com a ação, os coordenadores e professora orientadora do projeto Ser 
Criança se disponibilizam através de seus e-mails. E-mail: gifsnurse@yahoo.com.br  
barbarag.repukna@hotmail.com, tiagocarvalhobq@gmail.com, carolrincolato@gmail.com, 
e ariadnescampiolo@gmail.com. 
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PROJETO FILHOS PREDILETOS 
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Área Temática: Saúde. 
Linha de Extensão: Saúde Humana. 

Modalidade: Comunicação Oral. 
Palavras-chave: Extensão; Saúde; Odontologia. 

 
Resumo 
 
O ‘’Projeto Filhos Prediletos” tem o principal objetivo colaborar na recuperação da 
autoestima de indivíduos em processo terapêutico de recuperação de dependências 
químicas, da “Fraternidade O Caminho", bem como voluntários, familiares e demais 
envolvidos. Durante o atendimento na Clínica Odontológica da UNIOESTE – Campus de 
Cascavel - com orientação de higiene bucal e procedimentos restauradores, curativos e 
reabilitadores, pretende ajudar da reinserção dos mesmos na sociedade. 
 
Apresentação 
 
O projeto “Filhos Prediletos” oportuniza a seus participantes (acadêmicos dos diversos 
anos) a prática de atividades clínicas supervisionadas, desenvolvendo uma visão global de 
planejamentos e tratamentos integrados, diagnosticando e executando procedimentos 
odontológicos multidisciplinares, sempre sob orientação de docentes e mestrandos do 
Curso de Odontologia. Para promover a saúde bucal aos pacientes, são desenvolvidas 
atividades curativas e de orientação quanto à prevenção de patologias buco-dentárias, 
abrangendo as diferentes especialidades da odontologia: odontologia preventiva, 
estomatologia, dentística, endodontia, periodontia, prótese, cirurgia e implantodontia. 
Portanto, com caráter transformador e curativo, o projeto justifica-se como coadjuvante no 
processo de recuperação desses cidadãos. 
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), droga pode ser conceituada como “qualquer 
substância natural ou sintética que, administrada por qualquer via no organismo, afeta sua 
estrutura ou função”.  
Adicionalmente, a pessoa com menor probabilidade de consumir drogas é aquela que é 
bem informada, bem integrada na família e sociedade, como à saúde, qualidade de vida 
satisfatória e com difícil acesso às mesmas. Uma larga variedade de fatores pode 
influenciar na progressão de determinadas alterações patológicas na mucosa bucal, como 
características individuais, fatores sociais e comportamentais, fatores sistêmicos, fatores 
genéticos e composição da microbiota bucal, sendo o consumo de drogas um dos fatores 
sociais (COSTA et al). 

 
792 Docente, Odontologia, CCBS, campus Cascavel. E-mail: exemplo@exemplo.com.  
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Segundo OLIVEIRA, ET AL (2013), a dependência química se mostrou associada a 
ocorrência de xerostomia, cárie de superfícies lisas e cervicais, inflamação gengival, retardo 
do processo de reparo, além de estomatites, polidipsia, infecções endodônticas e 
periapicais e outros quadros infecciosos. Concluíram que a necessidade de tratamento 
restaurador e cirúrgico entre os pacientes dependentes é maior, em comparação com 
demais pacientes. 
Cada substância tem seu poder devastador sobre os tecidos bucais. O álcool, por exemplo, 
além de causar doenças gastrointestinais, distúrbios vasculares e desordens no sistema 
nervoso central, facilita a penetração de carcinógenos na mucosa bucal (LÍBER,1993). 
Outro aspecto é a maior permeabilidade de mucosa não queratinizada, como o bordo lateral 
da língua e da mucosa jugal, comparada a tecidos queratinizados existentes nas mucosas 
de revestimento do palato e da gengiva (WIGHT,1998). A Odontologia, além de aliviar a 
dor, pode contribuir para a reabilitação desses pacientes, auxiliando no desenvolvimento 
da autoestima e ampliando a interação social, já que a recuperação implica o resgatar do 
ser humano em todos os aspectos, eliminando o significado psicológico das drogas. 
A Fraternidade Missionária “O Caminho” está presente em nove estados do Brasil - São 
Paulo, Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Paraná, Amazonas e Minas Gerais, 
com participação de 300 membros entre religiosos e leigos. No Paraná, Campo Mourão foi 
a primeira cidade a receber a Fraternidade “O Caminho”. Em seguida, vieram Corbélia onde 
existem 2 casas, Cascavel e Foz do Iguaçu. A chácara cascavelense da Fraternidade 
acolhe mulheres dependentes químicas, para tratamento reabilitador. O tratamento 
consiste em orações, diálogos, trabalhos e dinâmicas em grupo, sendo que nenhum 
medicamento é usado durante o tratamento das pacientes.  
Tendo em vista a necessidade de tratamento odontológico das internas, surgiu o Projeto de 
Extensão Filhos Prediletos, visando o tratamento adequado e humanizado. O Projeto conta 
atualmente com cerca de 50 graduandos, 10 mestrandos e 2 docentes orientadores que, 
em conjunto, atendem as pacientes uma vez por semana, após correta anamnese e exame 
físico detalhado, estabelecendo o tratamento adequado. 
 O projeto oportuniza a seus participantes (acadêmicos dos diversos anos) a prática de 
atividades clínicas supervisionadas, desenvolvendo uma visão global de planejamentos e 
tratamentos integrados, diagnosticando e executando procedimentos odontológicos 
multidisciplinares, sempre sob orientação de docentes e mestrandos do Curso de 
Odontologia. Para promover a saúde bucal aos pacientes, são desenvolvidas atividades 
curativas e de orientação quanto à prevenção de patologias buco-dentárias, abrangendo 
as diferentes especialidades da odontologia: odontologia preventiva, estomatologia, 
dentística, endodontia, periodontia, prótese, cirurgia e implantodontia. Portanto, com 
caráter transformador e curativo, o projeto justifica-se como coadjuvante no processo de 
recuperação desses cidadãos. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto tem como metodologia o atendimento de pacientes em processo terapêutico de 
recuperação de dependências químicas, da “Fraternidade O Caminho", bem como 
voluntários, familiares e demais envolvidos. São realizados procedimentos preventivos e 
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reabilitadores, por meio de alunos e mestrandos, orientados por professores de diversas 
áreas. Dentro da odontologia preventiva, são realizados procedimentos de instrução de 
higiene oral com macromodelos odontológicos (técnica de escovação adequada para cada 
paciente, uso do fio dental, tipo de escova adequada, dentifrício ideal) e profilaxias, 
buscando a prevenção das doenças bucais/dentais. Dentro da cirurgia (figura 1) são 
realizados procedimentos de extração de raízes residuais, terceiros molares e elementos 
dentais condenados, bem como regularização de rebordo alveolar com finalidade protética, 
dentre outros (necessários a cada paciente). Na área de estomatologia são realizados 
procedimentos de diagnóstico, biópsias, excisão de lesões (quando se aplica) e tratamento 
das mesmas, visando a saúde bucal de cada paciente. Na dentística restauradora (figura 
2) são realizados os procedimentos restauradores (remoção de tecido carioso e 
restauração da cavidade com resina composta ou amálgama) buscando reestabelecer a 
função e estética dos elementos dentais. A especialidade de prótese dental (figura 3) busca 
reestabelecer a função e estética dos dentes por meio de próteses totais e parciais móveis. 
Dentro da endodontia são realizados os tratamentos de canal. Na periodontia (figura 4) são 
realizados controle de placa dental, raspagem de cálculos dentais subgengival e 
supragengival, assim como cirurgias periodontais. 
São realizadas consultas com os pacientes na clinica de odontologia da UNIOESTE, no 
período noturno, às terças-feiras durante o período letivo, desde o ano de 2016 até o 
presente momento. As consultas são realizadas de forma individualizada, buscando 
atender com respeito e compreensão as necessidades de cada paciente. 

  
               Figura 1: Procedimento Cirúrgico             Figura 2: Procedimento em Dentística Restauradora 
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  Figura 3: Moldagem para confecção de Prótese         Figura 4: Tratamento Periodontal Básico 

 
 
Resultados 
 
Este projeto está em andamento desde o ano de 2016 e, até presente momento, vem 
contribuindo na reabilitação bucal de pacientes em processo terapêutico de tratamento da 
dependência química, devolvendo sua autoestima e confiança com o reestabelecimento da 
função e estética dental/bucal. 
 
 
Considerações Finais 
 
O presente projeto possibilitou auxiliar na recuperação de dependentes químicos 
proporcionando uma oportunidade de reestabelecimento da saúde bucal, assim como 
autoestima. Além disso, possibilitou a interação de alunos de diferentes anos, mestrandos 
e professores de diversas áreas e proporcionou a troca de experiência dentre os envolvidos 
no projeto. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Chácara Terapêutica Nossa Senhora Auxiliadora. Contato: (45) 3326-6582 / 9 9822-0109. 
Endereço: BR467, KM 104, Jardim Canadá. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
47036/2016 
 
Referências 
 
Conforme normas da ABNT. Serão aceitas apenas referências de obras que estiverem 
contidas no trabalho. Cuidado!) 
Exemplo: 
SILVA, V. A.; ANDRADE, L. H. C. Etinobotânica Xucuru: espécies místicas. Biotemas, 
Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 45-57, 2002. 
 
MENDONÇA, F.M., DRUMOND, E., CARDOSO, A.M.P. Problemas no preenchimento da 
Declaração de Óbito. Revista Brasileira de Epidemiologia, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 
285-295, 2010. 
 
AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Mania de bater: a punição corporal doméstica de 
crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo: Iglu, 2001. 386 p. 
 



 

 

Pá
gi

n
a9

97
 

Atenção. O limite mínimo para resumo expandido é de 4 (quatro) páginas. O limite máximo 
é 6 (seis) páginas.  Tenha cuidado com os limites mínimo e máximo do trabalho. Caso 
contrário, poderá ser solicitado que você o corrija. Fique atento! 
 

  



 

 

PROJETO ITALIANO PER BAMBINI: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS  

 
Alessandra Ribeiro795 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Agnes Oliveira Krieger796, Alessandra Santi Guarda3, Andrielly Antunes4, 
Camila Fernanda Boroto5, Cristiane Claro Boni6, Lohana Larissa Mariano Civiero7 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Línguas estrangeiras 
Modalidade: Comunicação Oral 

 
Palavras-chave: Língua italiana; Ensino de línguas; Formação docente.  

 
Resumo 
As instituições públicas de ensino superior são importantes espaços de produção e 
disseminação de conhecimentos científicos. Continuamente, por meio das atividades de 
extensão universitária, busca-se garantir que a expansão dos saberes produzidos nesses 
locais beneficie tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade externa, garantindo, 
dessa maneira, a articulação entre os novos estudos e as necessidades encontradas em 
nossa sociedade. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo relatar as 
experiências vivenciadas pelas discentes e docentes do curso de Letras Português/Italiano 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, durante a 
estruturação e o desenvolvimento das atividades do projeto de extensão Italiano per 
Bambini, que oferta cursos gratuitos de introdução à língua e à cultura italianas para 
crianças com idades entre cinco e doze anos. No atual contexto, aproximadamente 35 
alunos são beneficiados pelo projeto, que conta com duas turmas: a turma Bambini I, com 
aulas às sextas-feiras, das 9h15 às 10h45 e a turma Bambini II, com aulas às segundas-
feiras, das 14h às 15h30 e seis professoras voluntárias. A metodologia do curso baseia-se 
no ensino lúdico, com o objetivo de despertar o interesse dos alunos em relação à língua 
alvo por meio da inserção e utilização de jogos e brincadeiras em sala de aula.  
 
Apresentação 
 

O projeto de extensão Italiano per Bambini, idealizado pela professora R. Ribeiro 
Honório, docente do curso de Letras Português/Italiano da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná – UNIOESTE, campus de Cascavel, tem como objetivo principal oferecer à 
comunidade cascavelense cursos gratuitos de introdução à língua e à cultura italianas. Com 
duração de um ano, as atividades realizadas têm como público alvo crianças com idades 
entre cinco e doze anos, alfabetizadas ou em processo de alfabetização.  

 
795Professora Doutora, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: profalessandra.ribeiro@gmail.com 
796Acadêmica, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: agneskrieger@hotmail.com 
3Mestranda, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: alessandracamila.s.g@gmail.com 
4Acadêmica, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: andrielly_antunes2011@hotmail.com 
5Acadêmica, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: camilaboroto@gmail.com 
6Acadêmica, Letras, Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG, Cascavel. E-mail: crisclaro@gmail.com 
7Mestranda, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: lohanalarissa@hotmail.com 
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No presente contexto, o projeto beneficia aproximadamente trinta e cinco 
estudantes, que se dividem em duas turmas: a turma Bambini I, com aulas às sextas-feiras, 
das 9h15 às 10h45 e a turma Bambini II, com aulas às segundas-feiras, das 14h às 15h30. 
Para que os alunos possam ser atendidos de maneira mais individualizada durante as 
aulas, o projeto conta com a colaboração de seis professoras voluntárias, acadêmicas ou 
egressas do curso de Letras Português/Italiano, que trabalham sob a orientação da 
professora supervisora Alessandra R. Ribeiro Honório.  

Na turma Bambini I, são responsáveis pelas atividades as graduandas Camila 
Fernanda Boroto e Cristiane Claro Boni e a e a mestranda Alessandra Santi Guarda. Na 
turma Bambini II, as atividades ficam sob responsabilidade das acadêmicas Agnes Oliveira 
Krieger e Andrielly Antunes e da mestranda Lohana Larissa Mariano Civiero.  

As professoras, que atuam voluntariamente no projeto, são responsáveis pela 
pesquisa e elaboração das atividades utilizadas em sala, e se reúnem periodicamente para 
discutir os conteúdos que, dentro das especificidades e possibilidades de cada turma, 
devem ser trabalhados.  

O projeto tem como objetivo principal incentivar a aprendizagem da língua italiana 
pelos alunos de maneira flexível, respeitando, desse modo, as necessidades específicas 
de cada faixa etária. Para isso, a metodologia do curso baseia-se em teorias sobre o ensino 
lúdico, que busca despertar o interesse dos estudantes por meio da inserção de jogos e 
brincadeiras em sala de aula.  
 
Procedimentos Adotados 

 
O trabalho com a língua italiana tem sido realizado por meio da priorização do uso 

de atividades lúdicas, escolhidas com base nas especificidades de cada turma, que conta 
com alunos de diferentes faixas etárias. A divisão dos alunos por turma foi realizada de 
acordo com a disponibilidade dos estudantes, atendendo ao pedido dos pais.  

Ao longo dos primeiros meses do ano, o curso foi divulgado amplamente na 
comunidade acadêmica e também em meios de comunicação de massa, buscando, desse 
modo, atingir o maior público possível. As aulas tiveram início no mês de abril de 2019 e 
ocorrem semanalmente nas dependências da Unioeste, campus de Cascavel.  

Os materiais utilizados pelas docentes durante as aulas são sempre elaborados 
levando-se em conta as necessidades dos estudantes de cada turma, e contém recursos 
lúdicos, imagéticos e práticos, que têm como função estimular o interesse dos alunos para 
a aprendizagem da língua foco. Busca-se privilegiar, durante as aulas, as atividades 
dinâmicas, que contenham músicas, jogos, desafios e atividades orais em grupo, para que 
a criatividade dos alunos seja trabalhada. 

Por se tratar de um curso de introdução à língua e à cultura italianas voltado para o 
público infantil e por possuir um método que deve prezar pela flexibilidade, não são 
realizadas avaliações formais dos alunos. As avaliações ocorrem apenas de maneira 
indireta e individual ao longo das aulas, e não são concedidas notas.  
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Figura 1 – Alunos da turma Bambini I  

 

 
Figura 2 – Alunas da turma Bambini II 

 
Resultados 

Tem se percebido, nos últimos anos, um aumento na procura por cursos de línguas 
estrangeiras voltados para crianças e adolescentes. Essa tendência pode ser notada 
também no projeto Italiano Per Bambini. Em 2019, o número de alunos matriculados em 
nossos cursos aumentou consideravelmente em relação aos anos anteriores, e percebe-se 
que os alunos têm regressado para dar continuação a seus estudos nos anos posteriores 
ao seu ingresso.  

O projeto também tem contribuído imensamente na formação acadêmica e 
profissional das acadêmicas participantes, uma vez que torna possível a compreensão da 



 

 

Pá
gi

n
a1

00
1

 

relação entre as teorias estudadas nas disciplinas da graduação e as necessidades práticas 
da docência.  

Além disso, por estar localizada em uma região com um grande número de famílias 
de imigrados originários da Itália, a Unioeste de Cascavel, ao oferecer gratuitamente aulas 
da língua italiana, contribui para a manutenção da cultura italiana em nossa região.  

Por fim, ao adotar uma metodologia que busca utilizar recursos pedagógicos lúdicos 
para incentivar a aprendizagem, o projeto contribui para que, como afirmam Louise & 
Serraggiotto (2007) os alunos desenvolvam-se não somente intelectualmente ao 
aprenderem uma língua estrangeira, mas também emocional e expressivamente.  
 
Considerações Finais 

O curso de extensão Italiano Per Bambini, com sua metodologia lúdica para o ensino 
da língua italiana, tem fomentado o ensino da língua italiana e a sua cultura em nossa 
região. Além disso, oferece outras oportunidades de desenvolvimento profissional aos 
acadêmicos do curso de Letras Português/Italiano, que conseguem entrar em contato com 
as necessidades práticas da atuação docente ainda durante sua graduação. Por essas 
razões, acreditamos em sua relevância para a comunidade e acreditamos que estamos 
contribuindo para o aprendizado das crianças que se interessam em aprender uma língua 
estrangeira. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Mais informações sobre o projeto pelo e-mail perbambiniunioeste@gmail.com. 
Página do projeto no Facebook: https://www.facebook.com/BambiniUnioeste/ 
Página do projeto no Instagram: @perbambiniunioeste  
 
Referências 
 
LUISE, Maria Cecilia, SERRAGIOTO, Graziano. Insegnare italiano come lingua straniera 
a bambini, insegnare italiano come lingua straniera ad adulti. Venezia: Ca’Foscari, 
2007. P. 1-25. Disponível em: 
<http://inet1.ffst.hr/_download/repository/Filimadultibambiniluiseserragiottoteoria.pdf> 
Acesso em: 21 maio 2019. 
  

  



 

 

PROJETO LASER DO BEM – RESULTADOS EM 2018 

 
Adriane de Castro Martinez797 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Jéssica Larissa Brandalise798, Débora Lays da Rocha799, Poliana Maria de 
Faveri Cardoso 800 

 
Área Temática: Saúde  

Linha de Extensão: Saúde Humana  
Modalidade: Comunicação Oral  

Palavras-chave: Laserterapia/fototerapia; Bioestimulação; Cavidade Bucal 
 
 
Resumo 
 
A odontologia atualmente visa á incorporação de métodos que tem como finalidade diminuir 
ou até mesmo erradicar as sintomatologias dolorosas de lesões pré-estabelecidas ou 
decorrentes de procedimentos clínicos. Um meio que podemos lançar mão para diminuir 
essa dor é através da laserterapia, também conhecida como fototerapia, que nas últimas 
décadas tem acumulado evidências científicas sobre seus efeitos benéficos em diversas 
áreas médicas, esses efeitos incluem o aumento da circulação, bem como efeitos anti-
inflamatórios e analgésicos, além de estimular a regeneração celular, já que a mesma 
possui ação em níveis celulares e moleculares, através da sua bioestimulação. O laser de 
baixa intensidade pode ser utilizado para tratar diferentes patologias, como por exemplo, 
úlceras traumáticas, herpes recorrentes, dor pós-operatório, estomatites, parestesia, entre 
outras lesões que acometem a cavidade bucal. Este trabalho visa contribuir com a aplicação 
dos protocolos de laserterapia em pacientes atendidos no Ambulatório de Odontologia da 
Unioeste, melhorando a sua qualidade de vida, bem como também, ampliando o 
conhecimento por parte dos participantes.  
 
 
Apresentação 
 
Atualmente a Terapia com Laser de Baixa Intensidade, conhecida como Low-Intensity 
Lasertherapy (LILT), vem sendo amplamente utilizado na prática clínica odontológica, 
auxiliando nos tratamentos de estomatite aftosa recorrente, úlcera traumática, herpes, 
pericoronarite, hipersensibilidade dentinária, candidose, síndrome da ardência bucal, 
disfunção temporomandibular, analgesia de tecidos moles, edema bucal, língua geográfica, 
líquen plano, mucosite, parestesia, traumas de tecidos moles, trismo e xerostomia. O 
destaque maior de sua utilização está na mucosite que ocorre durante o tratamento 

 
797 Doutora, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: adriane.martinez@unioeste.br. 
798 Acadêmica, Odontologia, Campus Cascavel, j-brandalise@hotail.com 
799 Acadêmica, Odontologia, Campus Cascavel, deboralaysdarocha@gmail.com 
800 Acadêmica, Odontologia, Campus Cascavel, polif1704@gmail.com 
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oncológico, que pode inclusive prejudicar o prognóstico do tratamento, e o uso do laser 
possibilita a prevenção, a cicatrização e a minimização das lesões, contribuindo para a 
qualidade de vida dos pacientes e sucesso do tratamento oncológico realizado (PAULA, 
2011). O Ambulatório de Odontologia da Unioeste compreende as clínicas de ensino da 
Graduação do Curso de Odontologia, as clínicas da pós-graduação do curso de mestrado 
em odontologia e das especializações, e a clínica de atendimento do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO). Tanto as clínicas de ensino como a de atendimento, 
são credenciadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), no entanto realizam todos os 
procedimentos necessários, mesmo que não contemplados na tabela de procedimentos. 
Dentro do Ambulatório de Odontologia da Unioeste, a terapia com o Laser de Baixa 
intensidade começou a ser utilizado na especialidade de estomatologia, principalmente no 
tratamento de lesões causadas pelo tratamento oncológico, desde 2012. No entanto, como 
esse atendimento acontece no CEO apenas em dois dias da semana (terça e sexta-feira), 
e nas clínicas de ensino, apenas uma vez por semana na disciplina de estomatologia 
(quarta-feira), este projeto amplia o atendimento pois possibilita o atendimento nos demais 
dias da semana. Neste trabalho vamos relatar os resultados obtidos em 2018. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
 O projeto possui a mesma metodologia de atuação desde o seu início em 2016, e 
possui as seguintes etapas: 
 

1. Seleção de Equipe  
A equipe de acadêmicos é selecionada através de abertura de Edital. Os candidatos 

inscritos são selecionados conforme disponibilidade de horário para participar do 
projeto. Essa seleção ocorrerá anualmente, sempre no início do ano letivo, após as 
matrículas e distribuição de horário de aulas. 

 
2. Treinamento da Equipe  

A equipe selecionada passa por um treinamento com os docentes participantes 
do projeto onde são revisados os conteúdos relacionados a utilização do laser e os 
protocolos clínicos que serão aplicados. 

 
3. Aparelho utilizado de Laserterapia/fototerapia  

No Ambulatório de odontologia temos disponível o aparelho LASER DUO® da 
marca MMO, que possui dois lasers na mesma caneta, o vermelho visível e 
infravermelho. O vermelho visível possui o semicondutor de GaA1As e comprimento 
de 660nm e o infravermelho é o semicondutor InGaAlP e comprimento de onda de 
808nm. 

  
4. Protocolos de tratamento utilizados:  

Utilizamos o protocolo proposto por Nuñez (2015) que foi elaborado para o 
aparelho que estaremos utilizando. Além deste, outras literaturas são consultadas 
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caso não haja resposta ao tratamento, ou não exista protocolo definido para a 
patologia que necessita ser tratada.  

 
 

Resultados 
 
O projeto em 2018 contou com a participação de 4 docente do curso de Odontologia, 1 
mestranda e 15 acadêmicos, sendo estes, 7 alunos do segundo ano, 2 alunos do terceiro 
ano, 4 alunos do quarto ano e 2 integrantes do quinto ano. No período de março de 2018 a 
dezembro de 2018, foram realizadas 203 sessões para aplicação dos protocolos de 
laserterapia/fototerapia, em 34 pacientes que estavam sendo acompanhados no 
Ambulatório de Odontologia da Unioeste. 
 
As aplicações foram realizadas conforme o horário livre e disponibilidade dos acadêmicos 
e dos docentes responsáveis. Além disso, reuniões mensais são agendadas para discussão 
dos protocolos, apresentações de casos clínicos e trocas de informações e referências 
bibliográficas entre os participantes. 
 
A seguir relatamos dois casos acompanhados no projeto, sendo que um é o uso da 
laserterapia de baixa intensidade no tratamento de paralisia facial, e outro é referente ao 
uso do laser de baixa intensidade no tratamento de xerostomia. 
 
CASO 1 - USO DA LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE NO TRATAMENTO DE 
PARALISIA FACIAL 
 

A paralisia facial periférica (PFP) resulta de uma lesão neural que ocorre no nervo 
facial, o qual é considerado misto, mas essencialmente motor. Onde que o VII par é o mais 
comum de ser afetado. Existem dois tipos de paralisias que acometem a face, a Paralisia 
Facial Central (PFC), onde apenas a região inferior da face sofre alteração, e a PFP onde 
as alterações acometem tanto porção superior quanto inferior. Pode ocorrer por diversos 
fatores, dentre eles, destacam-se traumas, tumores, causas infecciosas e idiopáticas; seus 
sintomas são repentinos como queda das pálpebras, dificuldade de mover a sobrancelha, 
xeroftalmia, fenômeno de Bell, assimetria da comissura labial, entre outras. Para o 
diagnosticar PFP solicita-se ao paciente realizar algumas expressões faciais, se houver má 
execução das mesmas tem-se o diagnostico da lesão. O laser de baixa intensidade auxilia 
na regeneração das estruturas nervosas, fazendo com que ocorra uma melhora significativa 
e mais rápida da região, deste modo tornou-se uma alternativa de tratamento, visto que 
possui resultados positivos com embasamento cientifico. Paciente do sexo masculino de 
42, compareceu a Clinica de Odontologia da UNIOESTE apresentando paralisia da porção 
superior da face do lado direito após trauma. Logo após o diagnostico, realizou-se 
planejamento de laserterapia com um total de 15 sessões, em L2 por 50 segundos. A 
laserterapia foi fundamental para a recuperação dos movimentos da região afetada, 
comprovando que sua utilização leva a aceleração da regeneração nervosa propiciando a 
volta da motricidade da região. 
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Inicio do tratamento: 29/06/2019.           Final do tratamento: 27/11/2019. 

 
CASO 2 - USO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE COMO TRATAMENTO DE 
XEROSTOMIA 
 

Xerostomia, é uma sensação subjetiva de boca seca causada por uma redução 
severa no fluxo de saliva, é um problema comum que é particularmente prevalente entre 
idosos. Tornou-se cada vez mais evidente que está síndrome está associada a uma série 
de condições e doenças sistêmicas, entre estes podemos destacar o uso de medicamentos, 
como antidepressivos, doenças auto-imunes, radioterapia de cabeça e pescoço, diabetes, 
dentre outros. A consequência da diminuição do fluxo salivar está diretamente relacionado 
com o aumento da incidência de cárie, além de prejudicar a ingestão de alimentos e a fala, 
e propiciar o aumento de casos de candidíase. A laserterapia é um dos tratamentos 
inovadores presentes atualmente na odontologia, e que vem ganhando cada vez mais 
destaque devido aos seus resultados satisfatórios no tratamento de lesões na cavidade 
bucal, dentre eles, a xerostomia, devido a sua ação bioestimuladora. Paciente do sexo 
feminino, 71, compareceu na Clinica de Odontologia da Unioeste relatando sentir boca 
seca, a mesma utilizava medicação antidepressiva. Logo após o diagnóstico de xerostomia, 
elaborou-se um protocolo de laserterapia com um total de 20 sessões em L1, por 20 
segundos. Onde no inicio do tratamento o desconforto apresentava-se em 8, em uma 
escala de 0 a 10, e após o termino do tratamento, esse desconforto ficou em 2. O laser de 
baixa intensidade foi de extrema importância para o aumento da salivação da paciente e de 
sua qualidade de vida.  
 
 
Considerações Finais 
 
Com este projeto esperamos ampliar o conhecimento teórico e prático dos participantes 
sobre os protocolos de laser e lesões que podem ser tratadas e consequentemente 
melhoramos qualidade de vida do paciente. Devemos salientar, que essa terapia não é 
ofertada pelo SUS, deste modo, estamos disponibilizando acesso ao tratamento a 
pacientes de baixa condição socioeconômica que não teriam acesso na rede particular.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 



 

 

Pá
gi

n
a1

00
6

 

Adriane de Castro Martinez, campus Cascavel, curso de odontologia, 
adriane.martins@unioeste.br. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 47612/2016 
 
 
Referências 
 
BREITBART, H. et al. Changes in calcium transport in mammalian sperm mitochondria and 
plasma membranes caused by 780nm irradiation. Lasers SurgMed, v. 21, n.5, p. 493-9, 
1997.  

CATÃO, M.H.C.V. Os benefícios do laser de baixa intensidade na clínica odontológica na 
estomatologia. Rev Bras PatolOrl, v. 3, p. 214-8, 2004.  

CATÃO, M.H.C.V; COSTA, L.J. Tratamento da pericoronarite com laser terapêutico. RGO, 
Campinas, v. 52, n. 3, p. 175-186, jul/ago/set 2004.  

CAVALCANTI, T.M. et al. Conhecimento das propriedades físicas e da interação do laser 
com os tecidos biológicos na odontologia. An Bras Dermatol. Campina da Lagoa, v. 86(5), 
p. 955-60, 2011.  

DAMANTE, C.A; MARQUES, M.M; MICHELI, G.D. Terapia com laser em baixa intensidade 
na cicatrização de feridas - revisão de literatura. RFO, Bauru, v. 13, n. 3, p. 88-93, 
setembro/dezembro 2008.  

DIAS, V.M; LIMA, G.Z.F; SILVA, G. Aplicações do laser de baixa intensidade na 
odontologia. XIII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e IX Encontro Latino 
Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba, 2009.  

FORTUNADO, E.D; MARTINS, A.C.M. Protocolos de uso do laser de baixa intensidade no 
atendimento de pacientes com lesões bucais. In: ADRIANA BRHEM CANTELE, et al. 
(Orgs). Doenças Crônicas: Diferentes contextos. Passo Fundo: Berthier, 2015. p. 211-232. 
GARCEZ, A.S; RIBEIRO, M.S; NÚÑEZ, SC. Laser de baixa potência: princípios básicos e 
aplicações clínicas na odontologia – 1ª edição, 2012.  

KARU, T. Photobiologicalfundamentalsoflow-power laser therapy. IEEE J Quantum Elect, 
v. 23, n.10, p. 1703-17, Oct. 1987. LIZARELLI, R.F.Z. Protocolos clínicos odontológicos: 
uso do laser de baixa intensidade - 4ª edição, 2010.  

MATOS, C. Paralisia Facial Periférica O Papel da Medicina Física e de Reabilitação. Acta. 
Med. Port., Portugal, v. 24, n. 4, p. 907-914, 2011. 

MONTANDON, A.A.B. et al. Síndrome da ardência bucal: avaliação e tratamento. Revista 
de odondologia da Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 59-69, 
janeiro-abril 2011.  



 

 

Pá
gi

n
a1

00
7

 

NÚÑEZ, S.C. et al. Protocolo de laserterapia e terapia fotodinâmica laser duo. São Carlos. 
MM OPITICS, 2015.  

OLSON, J.E.; SCHIMMERLING, W.; TOBIAS, C.A. Laser action spectrum of 
reducedexcitability in nerve cells. Brain Res, v. 204, n.2, p. 436-40, 12 Jan 1983.  

PAULA, P.C. Laser de baixa potência na terapia da mucosite oral em pacientes após o 
tratamento de neoplasias de cabeça e pescoço: estudo retrospectivo [Dissertação de 
Mestrado] São Paulo, 2011.  

SCHUBERT, M. M. et al. A phase III randomized double-blind placebo-controled clinical trial 
to determinate efficacy of low level laser therapy for the prevention of oral mucositis in 
patients undergoing hematopoietic cell transplantation. SupportCareCancer, v. 15, n. 10, p. 
1145-54, Oct 2007. 

SOUZA, I. F. de, et al. Métodos fisioterapêuticos utilizados no tratamento de paralisia facial 
periférica: uma revisão. Rev. Bras. Cien., Saúde, Natal, v. 19, n. 4, p. 315-320, 2015. 

VIEGAS, V. N., et al. Laserterapia Associada ao Tratamento da Paralisia Facial de Bell. 
Rev. Por. de Est. Med. Den. e Cir. Max., Lisboa, v. 47, n. 1, p. 43-48, 2006. 

  



 

 

PROJETO RADIOLOGIA DIGITAL APLICADA A ODONTOLOGIA 

 
Rosana da Silva Berticelli801  

Ricardo Augusto Conci802 
Participantes: Bruna Sampaio Boffo803, Isabela Mangue Popiolek804, Ellen Christ5,  

Natália Gomes do Vale6, Andressa Mara Cavazzini7 , Jamil Rodrigues8. 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Radiologia Digital; Imagens Digitais; Diagnóstico. 

 
 
Resumo 
 
A radiologia digital revolucionou a Radiologia. Tanto na inovação tecnológica no processo 
de aquisição de imagem quanto do desenvolvimento de sistemas de redes de 
computadores para recuperação e transmissão das imagens. Ludlow J B. Moi A (2001). A 
imagem digital elimina o processamento químico. Resíduos perigosos sob a forma de 
substâncias químicas resultantes do processamento e lâminas de chumbo são eliminadas 
em sistemas digitais. Imagens podem ser eletronicamente transferidas a outros 
profissionais da área de saúde em qualquer alteração na qualidade da imagem original. 
Além disso, receptores digitais intra-orais requerem menos radiação que o filme, reduzindo 
a dose absorvida pelo paciente. O projeto de Radiologia Digital teve ínicio em agosto de 
2017 e tem como objetivo ao acadêmico a oportunidade de manipular imagens digitais, 
fazendo a interpretação radiográfica das estruturas observadas proporcionando aos 
pacientes diagnósticos e tratamentos mais precisos. Os pacientes são agendados para 
fazerem os exames radiográficos digitais no laboratório de Radiologia da Unioeste. É feito 
chamadas de pacientes junto a UBS da Faculdade. Uma vez radiografados, é feito a 
interpretação das imagens e os pacientes são encaminhados para as disciplinas clínicas 
da Unioeste. Em 2019, já são contabilizados um total de 40 pacientes atendidos pelo 
projeto. 
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Apresentação 
 
O avanço da tecnologia tem trazido inúmeros benefícios para a área da saúde, 
especialmente no que diz respeito à medicina diagnóstica. Com o uso de ferramentas 
adequadas, as práticas da telerradiologia estão cada vez mais presentes no cotidiano 
médico/paciente. O uso e a divulgação da radiografia digital pelos alunos do curso de 
graduação em Odontologia da Unioeste enaltecem ainda mais os trabalhos realizados por 
essa Instituição, dando um passo muito importante ao Diagnóstico Radiográfico da 
Unioeste, proporcionando tecnologia de ponta, se preocupando com a propagação das 
Radiações, reduzindo a dose de radiação aos pacientes, e disponibilizando as imagens 
para tratamentos mais precisos e pesquisas com maior credibilidade. Até o prezado 
momento os alunos não dispõem desta tecnologia para o aprendizado prático. Utilizam 
ainda o método analógico, aonde temos maior exposição frente às radiações ionizantes, 
aos produtos químicos utilizados no processamento radiográfico e os descartes finais da 
embalagens do filme, como o plástico e lâminas de chumbo! O projeto é uma grande 
oportunidade para a comunidade acadêmica e também para a comunidade assistida a 
realização desse projeto. Como o sistema digital não faz uso de filme fotográfico, logo não 
produz resíduos que podem ser nocivos à natureza. Ou seja, Radiologia Digital é sinônimo 
de Sustentabilidade Ambiental. 
  
 
Procedimentos Adotados 
 
Os acadêmicos primeiramente realizaram uma revisão bibliográfica, buscando os tipos de 
conversores digitais existentes, qual o tempo de obtenção de imagem; como a imagem é 
formada, transmitida e armazenada, etc. Depois foi realizada uma triagem buscando 
pacientes com problemas odontológicos que necessitem de tratamento e que por algum 
motivo não tiveram acesso a esse tratamento. Realizada a triagem, são atendidos 2 
pacientes semanalmente, em horário de contraturno das atividades curriculares, para 
realização de exames radiográficos digitais. O raio-x digital se baseia nos mesmos 
princípios de emissão de raios x para capturar as imagens, porém não é preciso utilizar os 
antiquados filmes radiográficos para a visualização do exame. Ao invés disso, os exames 
são enviados para o computador, onde podem ser editados, analisados, armazenadas ou 
impressos. Em seguida, é feito a interpretação radiográfica das lesões e/ou alterações de 
normalidade encontradas e o encaminhamento para as disciplinas para realizarem os 
respectivos tratamentos. 
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Resultados 
 
A partir do projeto é possível obter um bom treinamento para a utilização dos conversores 
e software, conseguir imagens mais fidedignas para a interpretação radiográfica, tendo um 
laudo mais preciso e oportuniza o acesso de pacientes aos tratamentos odontológicos 
oferecidos pela Unioeste, bem como aos alunos a oportunidade de lidar com exames de 
ponta na Radiologia Odontológica. O total de pacientes atendidos até o momento é de 40 
pacientes, os diagnósticos mais encontrados foram material radiolúcido compatível como 
cárie e 3º molares retidos ou inclusos intraósseos, os quais foram encaminhados para os 
tratamentos necessários. A radiologia digital traz benefícios para clínicas, hospitais, 
médicos e pacientes. Uma das principais vantagens está associada ao aumento da 
eficiência para realização do diagnóstico, pois a capacidade de transferir digitalmente as 
imagens geradas para qualquer lugar, juntamente com as demais informações associadas, 
traz ganhos significativos para todos os envolvidos no processo. 
 
 
Considerações Finais 
 
A radiografia digital representa um grande avanço tecnológico, no entanto as bases 
técnicas assim como a fonte de energia permanecem inalteradas, erros de posicionamento 
não podem ser anulados pela técnica digital. Torna-se necessário que o Cirurgião-dentista 
reconheça os benefícios da imagem digital sem esquecer de suas limitações, considerando 
que a indicação para o exame radiográfico, bem como as normas de radioproteção e 
biossegurança são definidas independentes do sistema de recepção utilizado, 
Considerando suas principais vantagens como redução da dose de exposição, rápida 
disponibilidade da imagem e eliminação do processamento químico, a radiografia digital é 
sem dúvida, um meio de informação com propriedades adicionais, diferentes dos métodos 
convencionais. Por este motivo o conhecimento desta tecnologia como um recurso 
complementar em pesquisa torna-se indispensável para q profissional da área 
odontológica. Dessa forma, a utilização de uma tecnologia de ponta em Radiologia 
Odontológica pelos discentes proporciona a diminuição da dose de exposição de radiação 
ionizante para realização das diversas técnicas radiográficas intra-orais. E realiza o 
atendimento a comunidade da UBS Faculdade, priorizando o diagnóstico mais preciso e o 
encaminhamento desses pacientes para as diversas disciplinas, agilizando o acesso da 
comunidade aos tratamentos oferecidos pelo curso de Odontologia da Unioeste.  
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Resumo 
 
O projeto tem como objetivo além do resgate do patrimônio cultural, uma integração da 
comunidade do bairro Padre Ulrico e dos seus moradores, assim como das crianças 
assistidas na instituição (Amarbem808). Trabalho desenvolvido de forma interdisciplinar dos 
cursos de Geografia, Nutrição e Serviço Social. O projeto está em andamento desde 2015, 
na etapa atual está sendo feita a elaboração de uma cartilha que falará sobre importância 
e as formas de uso das plantas medicinais, e contará também com receitas utilizando as 
plantas. Os resultados, obtidos até então, demonstram a importância do projeto, e também 
a importância de reafirmar o saber popular como o elemento de transformação social e 
compreensão da realidade que caracterizam as atividades de extensão. 
  
 
Apresentação 
 
As plantas conhecidas como medicinais, são aquelas que apresentam características 
curativas, cosméticas ou auxiliadoras nos cuidados de enfermidades ou pequenos e 
grandes problemas de saúde. Em alguns casos, são atribuídas e elas utilidades nem 
sempre comprovadas cientificamente, entretanto, nenhum pesquisador em todo o mundo 
ousa negar o potencial das plantas medicinais (FRUSCALSO, CINTIA, 2004). 
O uso de plantas medicinais tem sido recomendado pela Organização Mundial de Saúde 
devido à sua eficácia e relativo baixo custo (ABD JALIL, 2012), no Brasil o uso de 
fitoterápicos está regulamentado pelo Decreto Nº 5.813 de 22 de junho de 2006, que 
estabelece as diretrizes para o acesso seguro e racional de plantas medicinais e 
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807Graduanda em Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 

rosiivenzzo@gmail.com. 
808Associação Marrecas Bem Estar do Menor, atende crianças de 8 a 14 anos a grande maioria em situação 
de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. 
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fitoterápicos. São diversas as formas de uso e de aplicação das plantas medicinais, seja de 
forma isolada ou agregação de algumas plantas. 
Abordar a necessidade do resgate e a importância deste saber popular sobre plantas 
medicinais nas Amarbem e na comunidade pode significar despertar e conscientizar as 
crianças e os moradores do bairro Ulrico e participantes da horta para uma valorização de 
raízes culturais e para uma preservação ambiental, promovendo um uso sustentável dos 
recursos naturais possibilitando um aumento da qualidade de vida. Por se basear em uma 
equipe interdisciplinar de trabalho, diversos temas estão sendo tratados: saúde, educação 
ambiental, cultura, questões sociais, alimentação saudável, dentre outros.  
 

Atualmente, algumas organizações não governamentais, procuram através de 
ações práticas, resgatar o saber popular acerca das plantas medicinais, para assim 

minimizar os problemas de saúde nas famílias de agricultores, como também para 
melhorar a qualidade de vida destas, com um tratamento mais saudável, bem como 
em economizar recursos que seriam gastos em medicamentos químicos 

(FRUSCALSO, CINTIA, 2004). 

 
 
Ainda que as atuais gerações não tenham muito interesse por esta temática, com incentivo 
e devida sensibilização, elas podem reconhecer a necessidade de preservação de saberes 
populares, intimamente relacionados com a saúde coletiva, com a descoberta de novos 
medicamentos, tratamento fitoterápico de enfermidades e a importância da alimentação 
saudável, pois além das plantas medicinais há um incentivo para outras culturas que além 
de uma forma de renda extra contribui para a melhoria na qualidade da alimentação e 
diversidade alimentar. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
Além da disseminação de informações sobre o resgate e cultivo de plantas através de 
cursos ofertados aos colaboradores da horta, são feitos mutirões para limpeza e 
organização da horta, as crianças assistidas na Amarbem participam de aulas semanais 
sobre plantas medicinais com atividades interativas. Com trabalhos como herbário de 
plantas, receitas e degustação de produtos feitos com plantas medicinais, teatro sobre a 
vida das plantas, importância do uso controlado de sal na alimentação, utilizando o sal de 
ervas como uma opção mais saudável, assim evitando algumas doenças. 
Também está sendo feita a construção de uma cartilha que contará com a colaboração da 
comunidade e dos pioneiros do projeto, onde através de entrevistas será contada a historia 
da horta, os assistidos da Amarbem farão desenhos de mandalas que concorrerão como 
capa da cartilha. A idéia do concurso se baseia na horta mandala que existe junto das 
demais plantas medicinais, dando maior rotatividade de culturas e valorização da terra.  
Como já comentado o publico alvo do projeto, são as crianças assistidas pela Amarbem e 
a comunidade do bairro Padre Ulrico. 
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Imagem 1: foto da horta que conta também com outras culturas além das plantas medicinais, e de uma 
mandala feita de lã, atividade que foi desenvolvida com os alunos. 

 
 
Resultados 
 
O projeto ainda está em fase de execução, mas já foi possível verificar a grande integração 
da comunidade e das crianças assistidas, bem como a mudança da visão das graduandas. 
Entende-se que a partir da multidisciplinaridade do projeto em relação aos cursos que estão 
inseridos, percebe-se que há uma maior integração, pois, como são três áreas diferentes, 
quais sejam, geografia nutrição e serviço social, podemos observar que há uma ligação que 
corresponde ao sentimento de humanização referente ao projeto, Isto é, olhares de 
proximidade com os participantes do projeto sobre as plantas medicinais 
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Figura 2:Reconstrução da horta em formato de mandala, foram retiradas as garrafas pets e plantadas novas 

mudas de plantas. 

 
Imagem 3:  curso de sais com ervas e hipertensão ofertado para os colaboradores da horta. 
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Imagem 5: herbário feito com as crianças durante as atividades semanais. 

 
 
 
Considerações Finais 
 
Observa-se, portanto, que as mulheres inseridas no projeto referente às plantas medicinais 
constroem uma forma única de pertencimento com a horta comunitária, pois, a maneira 
como se modifica, como se apropriam das atividades concretas do trabalho na horta 
percebe-se sua responsabilidade e determinação com a ação material que promovem. Em 
sua maioria são mulheres que condizem com o nosso cotidiano, ou seja, trabalhadoras. 
Nota-se que sua práxis é autêntica, pois se origina dos conhecimentos empíricos ensinados 
a elas por sua descendência. E por isso essa relação de pertencimento que carrega 
consigo, não é somente baseado em seu trabalho concreto, mas também no decurso com 
que elas participam do projeto, e, portanto, incorporasse um vínculo munido de consciência, 
de compartilhar de um projeto ao qual se identificam. 
Já se tratando das crianças é possível visualizar sua predisposição em estar numa Entidade 
que propicia oficinas das quais uma delas se trata do projeto de plantas medicinais. Mesmo 
que aos nossos olhos esse projeto se direcione mais ao coletivo de mulheres é perceptível 
também ao grande interesse das crianças e pré-adolescentes em participar do mesmo. 
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Resumo 
Durante a atividade realizada pelo Projeto Rondon – Operação Pantanal constatou-se a 
necessidade de ações visando a promoção de saúde bucal e a transmissão de informações 
a respeito de prevenção e diagnóstico precoce de lesões de câncer de boca. A ação foi 
desenvolvida em forma de oficinas envolvendo crianças, adultos, idosos e profissionais da 
saúde, as quais possibilitaram criação de agentes multiplicadores de saúde, contribuindo 
para o desenvolvimento da autonomia e integralidade em saúde. 

 
 
Apresentação 

O Projeto Rondon é uma ação do Governo Federal, coordenada pelo Ministério 
da Defesa e desenvolvida em parceria com estados, municípios e universidades brasileiras. 
O projeto visa desenvolver atividades que possam ajudar a promover cidadania e 
desenvolvimento local e sustentável, beneficiando a comunidade, ao mesmo tempo em que 
estudantes de graduação possam colocar em prática seus conhecimentos e habilidades. 

As áreas de atuação que fazem parte do Projeto Rondon são: cultura; direitos 
humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; e trabalho. De 
acordo com elas e com as necessidades específicas de cada município são planejadas as 
atividades, oficinas, cursos e palestras que serão aplicadas visando melhoria das condições 
de vida e bem-estar da comunidade. 

O Projeto Rondon objetiva desenvolver ações que possam se tornar 
permanentes na comunidade, melhorando as condições locais a longo prazo e não apenas 
na presença dos universitários. As ações, portanto, devem ser formuladas para que ocorra 
a formação de agentes multiplicadores. É com esse intuito que muitas atividades tem como 
público alvo funcionários e servidores públicos de diversas secretarias do município, pois 

 
1 Doutor, Química, CECE, Campus Toledo. E-mail: marcos.moraes@unioeste.br 
2 Doutora, Engenharia de Pesca, CECE, Campus Toledo. E-mail: thas.bignotto@unioeste.br 
3 Acadêmica, Odontologia, CCBS, Campus Cascavel.  E-mail: bruna.boffo@hotmail.com  
4 Acadêmica, Odontologia, CCBS, Campus Cascavel. E-mail: pro-simonekarine@hotmail.com 
5 Acadêmica, Campus Cascavel. 
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essa é uma forma de as ações terem continuidade no dia-a-dia posterior a passagem do 
projeto, e também, de a informação chegar a mais pessoas, mesmo aquelas que não 
possam estar presentes em todas as atividades desenvolvidas no município. 

O Projeto Rondon – Operação Pantanal aconteceu no município de Dois Irmãos 
do Buriti – MS, no período de 5 a 23 de julho de 2018, e contou com a participação da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. As ações desenvolvidas foram 
previamente planejadas, de acordo com a necessidade do município e da população local. 
Dentre as áreas que precisaria de desenvolvimento estava a saúde, de forma mais 
específica, a saúde bucal. Por isso, trabalhamos com ações visando a promoção de saúde.   

Estamos acostumados a falar e a ouvir que “a saúde começa pela boca”. É muito 
comum o uso desse ditado na intenção de reforçar a importância de orientações e 
recomendações voltadas para a saúde bucal. Este pode ser, então, um bom começo para 
o nosso trabalho. Partimos da premissa de que é fundamental compreender sobre os 
diferentes sentidos associados à relação da mastigação com a alimentação, e também, da 
relação entre saúde dos dentes e gengivas com o estado saudável do organismo como um 
todo (SANTOS, 2007). 

A promoção de saúde requer um trabalho com abordagens preventivas, 
educacionais, curativas e de controle da saúde pelo próprio indivíduo, sendo a motivação 
e a transformação social por meio da conscientização, as únicas propostas viáveis para a 
diminuição das doenças bucais. Para isso, pode-se trabalhar com programas de promoção 
em saúde que em eixos diferentes se interliguem por meio da educação e formação do 
indivíduo e, assim, permitir o desenvolvimento de ações baseadas na integralidade com o 
objetivo de despertar a autonomia no cuidado do próprio cidadão. Isto inclui a luta pela 
satisfação de suas necessidades de forma ampla e a construção de relações simétricas 
entre usuários do serviço de saúde e os próprios profissionais da área (SOUZA et al., 2015). 

Para a obtenção do estado de saúde bucal, é imprescindível que haja 
higienização bucal. Escovar os dentes e os tecidos como gengiva e língua, é fundamental 
para prevenir a doença cárie e doença periodontal. A escovação e o uso de fio dental 
desorganizam a placa bacteriana, impedindo o processo de desmineralização dental e a 
inflamação gengival. Existem inúmeras técnicas de escovação, cada uma com sua 
indicação inclusive para as diferentes idades e pacientes. Contudo, a melhor técnica é 
aquela que tanto as crianças como os adultos se adequam melhor. O essencial é escovar 
todas as superfícies dentárias de todos os dentes e, para higienizar entre os dentes, fazer 
uso do fio dental. 

Embora a educação em saúde bucal esteja sendo introduzida aos poucos na 
vida dos brasileiros, muitos não têm acesso a lugares onde ela pode ser transmitida ou 
simplesmente não há oportunidade para que acessem tais informações. Para reverter este 
quadro, programas educativos devem ser disponibilizados por meio de palestras para 
crianças, pais e população em geral.  

No entanto, não são apenas os distúrbios causados pela falta de higiene que se 
manifestam na cavidade oral, existem muitos outros, dentre os quais o câncer bucal. Se as 
pessoas muitas vezes não têm acesso a informações de higiene bucal que é algo tão 
básico, menos conhecimento ainda elas têm sobre câncer bucal. Existem informações 
muito básicas que poderiam facilmente ser repassadas ao público em geral e aos 
profissionais da área de saúde e que são de suma importância no trabalho de prevenção, 
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uma vez que, se sabe que quanto mais cedo for diagnosticado e tratado, melhor o 
prognóstico. Um forte aliado na prevenção do câncer bucal é a facilidade de visualização 
direta da boca, bastando para isso um simples olhar. Mas de nada adianta essa facilidade 
em realizar-se o exame se não há conhecimento básico sobre o assunto, surgindo, então, 
a necessidade de propagação de informações a respeito (LIMA et al., 2005). 

Partindo deste pensamento, planejamos essa ação pensando na promoção de  
saúde bucal e na prevenção de doenças por meio da conscientização e autonomia no 
cuidado do próprio cidadão, pois a educação dos pacientes e dos profissionais da saúde 
contribui para a melhora do serviço e da qualidade de vida da comunidade.   
 
Procedimentos Adotados 

 
Sabendo da importância da saúde bucal e da necessidade da comunidade, essa 

ação desenvolvida no município de Dois Irmãos do Buriti – MS, teve como objetivo 
promover a educação em saúde bucal através da instrução de higiene bucal, 
conscientização sobre a importância dos cuidados dela, a maneira correta de fazê-la, as 
consequências que a ausência da higienização pode gerar e desmistificar crenças errôneas 
em relação à higiene bucal. Além disso, outro tema abordado foi a conscientização sobre a 
prevenção de doenças bucais, o diagnóstico precoce do câncer bucal por meio do auto-
exame e o que fazer em casos de aparecimento de lesões.    

O assunto foi abordado por meio do desenvolvimento de oficinas destinadas para 
diversos públicos, abrangendo tanto profissionais da saúde, agentes de saúde e 
funcionários públicos, como também para crianças e população em geral. Porém, para cada 
público foi utilizada uma abordagem diferente. 

Foram realizadas palestras técnicas específicas para os profissionais de saúde 
e agentes de saúde, palestras para a população em geral com público variado e nas 
escolas, mini palestras com abordagem mais prática para melhor compreensão das 
crianças. Nessas palestras foram utilizados slides, banners e modelo de boca de plástico 
para demonstrar como deve ser feita na prática a escovação adequada dos dentes e o uso 
do fio dental. 

Um estande também foi montado no dia do mutirão da saúde, um evento 
idealizado para atender a população, em que os rondonistas proporcionaram às pessoas 
presentes diversos atendimentos relacionados a saúde dentre outras atividades. Nesse dia 
a abordagem era sempre prática - Além disso, para chamar atenção de crianças e adultos, 
bem como incentivar a busca pela informação sobre a saúde bucal e, havia uma pessoa 
utilizando uma vestimenta em formato de dente. 

Neste evento, foram realizadas conversas individuais, explicando a importância 
da higiene bucal, bem como a melhor forma de ser realizada. Para isso, também foi utilizado 
banners, a fim de facilitar a compreensão das pessoas, e o modelo de boca de plástico em 
que as pessoas podiam interagir, treinando ela mesma como deveria ser feita a escovação.  

Juntamente, também foi explanado sobre o câncer bucal, relatando a 
importância do diagnóstico precoce por meio do auto-exame e explicando como ele deve 
ser realizado pela própria pessoa. De maneira prática foi demonstrado como o fazer o auto-
exame, na frente de um espelho, explicando sobre as áreas de maior incidência e 
observando a possível presença de lesões. Em caso de suspeitas de lesões bucais com 
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características de malignidade, foi orientado sobre a necessidade de procurar atendimento 
odontológico o mais breve possível.  

  
Resultados 

As oficinas sobre saúde bucal contaram com as palestras para profissionais de 
saúde e agentes de saúde, palestras para a população em geral, mini palestras nas escolas 
e abordagens no mutirão da saúde, e envolveram diretamente 178 pessoas (Figura 1 e 2).  

As oficinas disponibilizaram maior informação e conhecimento sobre higiene e 
saúde bucal, além da possibilidade de cuidados com a própria saúde. Muitas pessoas 
relataram não saber como fazer a higiene bucal de forma correta, assim como muitas não 
sabiam que existia o câncer de boca. Com as ações realizadas, a comunidade teve 
oportunidade de acesso a essas informações, possibilitando melhora na qualidade de vida. 

Durante o mutirão da saúde, foram realizadas 18 instruções práticas de auto-
exame para identificação precoce de câncer bucal (Figura 3). Dessas, nenhuma apresentou 
lesão bucal, mas foram instruídas sobre como proceder em caso de aparecimento. No 
entanto, algumas delas foram encaminhadas para o posto de saúde, para tratamento 
odontológico.  

Ao total de 178 pessoas envolvidas na ação, entre crianças, adultos, idosos e 
profissionais da saúde, a ação promoveu informações a respeito das práticas de higiene 
bucal e do câncer bucal, possibilitando a educação em saúde bucal para a comunidade. 
 

  
Figura 1 e 2: Instrução de higiene bucal. 
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l 
Figura 3: Instrução de autoexame para prevenção de câncer bucal. 
 

Considerações Finais 
Projetos como o Rondon, promovem a conscientização da população iniciando 

a prática a respeito da saúde bucal desde a infância. Além disso, a instrução em higiene 
bucal é fundamental para prevenir doenças na população em qualquer faixa etária. 
Ademais, promovem a dissipação da informação, permitindo que as pessoas saibam como 
cuidar de si próprias e observar precocemente possíveis alterações de normalidade que 
possam vir a se tornarem lesões malignas. 

Com isso, podemos garantir uma sociedade mais consciente e informada a 
respeito da importância da prevenção, evitando a necessidade futuros procedimentos 
corretivos e de tratamentos invasivos. 

De forma geral, a ação possibilitou a promoção de melhoria nos níveis de saúde 
bucal e a criação de agentes multiplicadores de saúde, contribuindo para o 
desenvolvimento da autonomia e integralidade em saúde. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone para contato: (45) 3220-5707 
E-mail: projeto.rondon@unioeste.br 
Site:https://www5.unioeste.br/portal/proex/proex/extensao-cultura/dac-proex/projeto-
rondon/inicio-rondon 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto Rondon  
Equipe da Unioeste - Projeto Rondon - Operação Pantanal 
53407/2018 
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PROJETO RONDON – OPERAÇÃO PANTANAL 

 
Adriane de Castro Martinez810; Marcos Freitas de Morais; Thais Souto Bignotto - 

Coordenador da Ação de Extensão 
Participantes:  

Camila Safranski Martins; Maria Luísa Konrad Bettoni; Bruna Sampaio Boffo; Cassiane 
Lui; Daniely Casagrande Borges; Jaqueline Antonello; Júlia Reis Conterno; Simone Karine 

Rothen 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Projeto Rondon, Operação Pantanal, Extensão Universitária. 

 
Resumo 
O texto apresenta os resultados das atividades na área de educação, saúde, cultura, direito 
e justiça realizadas na Operação Pantanal 2018 do Projeto Rondon, que se desenvolveu 
no Município de Dois Irmãos do Buruti/MS entre os dias 05 a 23 de julho de 2018. Com o 
objetivo de contribuir com o desenvolvimento regional, formamos multiplicadores para 
seguirem com as ações propostas através de oficinas, atendendo as necessidades da 
comunidade e do público presente, relatando as experiências e dificuldades durante a 
operação. 
 
 
Apresentação 
 
 Durante 18 dias, 8 acadêmicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
estiveram em campo na Operação Pantanal, em 2018. Os 6 meses que antecederam este 
momento as acadêmicas imergiram em profunda formação e treinamento para estarem 
adeptas aos dias de ação no município de Dois Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul. 
 Em conjunto com a UNIOESTE outros 8 acadêmicos da instituição de ensino 
superior IDEAU de Getúlio Vargas/RS realizaram oficinas referentes ao Conjunto “B” das 
atividades propostas do Projeto Rondon. Em momentos oportunos as duas instituições 
puderam compartilhar conhecimentos ministrando oficinas juntos. 

No primeiro dia de operação a equipe participou da abertura oficial do Projeto 
Rondon no município, promovido pela prefeitura, onde crianças de todas as escolas fizeram 
apresentações sobre o Projeto. Nos dias conseguintes a equipe foi a assentamentos e 
aldeias indígenas para divulgação e convite de todos para participação das oficinas que 
seriam ofertadas.  

Durante toda a operação, diariamente a equipe se unia em reuniões para debates 
do cronograma, dos pontos positivos e negativos do dia.  

Diante do fato da importância da extensão universitária, a UNIOESTE, assim como 
outras Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, possui uma gama de projetos e 
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programas de extensão, visando disseminar os conhecimentos de seus docentes e 
discentes à comunidade (UNIOESTE 2016).  

Um desses projetos consolidados na instituição é o Projeto Rondon, em que a 
universidade já participa desde 2005. Tal projeto se caracteriza como uma ação 
interministerial do Governo Federal junto com os Governos Estaduais e Municipais, em 
parceria com as IES reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e propõe junto as 
comunidades, a contribuição para o desenvolvimento regional, local e sustentável 
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017). Com o objetivo desenvolver ações que tragam 
benefícios permanentes para as comunidades em situação de vulnerabilidade, o Projeto 
Rondon se consolida na busca incessante de melhoria do bem-estar social e a capacitação 
de gestores públicos e multiplicadores. Propõe, ainda, transmitir aos universitários 
participantes o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da emancipação 
cidadã, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, contribuindo com a 
formação acadêmica através dos trabalhos desenvolvidos, proporcionando, além de um 
espaço de conhecimento da realidade brasileira, a interação com outras realidades, muitas 
vezes distante das que costumam presenciar, garantindo que haja uma valiosa troca de 
experiências entre comunidades, acadêmicos, militares, professores e 
gestores/governantes (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016).  
 
Procedimentos Adotados 
 

Os trabalhos eram realizados de forma sequencial, onde buscamos, num primeiro 
momento, conhecer os participantes por meio de apresentações que visavam à interação, 
com o uso de dinâmicas de apresentação, ou “quebra-gelo”. Num segundo momento eram 
iniciadas as oficinas, através do uso de apresentação em slides, de forma expositiva e 
dialogada, permitindo acesso dos participantes para debates acerca dos temas abordados. 
Ao final das aulas, eram ministradas mais dinâmicas que visavam a fixação do conteúdo de 
forma prática e/ou lúdica. Em momento de abordagem de toda a comunidade, nos mutirões 
da saúde, eram realizados procedimentos como: aferição de pressão arterial, aferição de 
glicemia, orientações sobre saúde bucal, nutrição e recreação infantil através de fantoches, 
brincadeiras, oficinas de escotismo, pintura de rosto e contação de histórias. 
 
Resultados 
 

Mensurar quantitativamente o impacto do Projeto Rondon é uma tarefa árdua e 
minuciosa. Durante as duas semanas diversas oficinas compartilharam conhecimento e 
vivências com a comunidade buritiense, sendo assim, cada oficina teve seu objetivo 
específico, por vezes transmitindo conhecimentos práticos, teóricos e principalmente 
partilhando as visões de mundo entre as universitárias e a comunidade. Foram aplicadas 
cerca de 28 oficinas distintas, sendo replicadas em diferentes espaços, atingindo mais de 
1000 pessoas. 

O aspecto subjetivo das relações humanas formou a personalidade daqueles 
sujeitos ouvintes dos conhecimentos ministrados pelas acadêmicas, todavia a maior 
transformação deu-se especialmente das acadêmicas que se desafiaram e tiveram outros 
olhares sobre a realidade durante o projeto de extensão. 
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SAÚDE  EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO E JUSTIÇA 

Saúde da 
Mulher e da 
Gestante 

 Cine Rondon Conversando sobre ECA e Drogas 

Gravidez na 
Adolescência 

Bullying Contação de 
Histórias 

Lei Maria da Penha e Violência 
Doméstica 

Prevenção de 
Hipertensão, 
Diabetes, 
Tuberculose e 
Hanseníase 

Motivação na 
Aprendizagem 

Oficina de 
Maquiagem 

 

Higiene Bucal Evasão Escolar Vocalização 
Profissional 

Direitos Sociais 

Orientação 
Nutricional e 
da 
Composição 
Corporal 

Aprendendo as 
Diferenças 

Oratória e 
Discurso 

 

Cancer de 
boca, pele, 
útero e 
próstata 

Violência e 
Drogas na Escola 

Ginástica 
Laboral com 
a a 
comunidade 

 

Atendimento 
Humanizado e 
Protocolo de 
Manchester 

Formação de 
Professores: 
distúrbios de 
aprendizagem 

Recreação 
infantil 

 

Descarte de 
Resíduos de 
Serviços de 
Saúde 

Formação de 
cozinheiras: boas 
práticas 
alimentares, 
higiene dos 
alimentos, uso de 
EPI 

Escotismo  

Saúde Mental    

Primeiros 
Socorros 

   

TOTAL DE ATIVIDADES DO CONJUNTO “A” DESENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO PANTANAL. 

 
 
Considerações Finais 
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 A possibilidade de romper com os muros da universidade e conhecer o Brasil nos 
olhos através do Projeto Rondon foi uma experiência transformadora. Compreender que o 
conhecimento produzido dentro da academia só faz sentido se puder ser utilizado para a 
população brasileira e em benefício desta, é a lição de cidadania que ficou.  
 A interdisciplinaridade entre as acadêmicas durante a oficina promoveu o 
intercâmbio entre áreas do conhecimento proporcionando diálogos e complementos que 
por vezes no cotidiano da universidade não são enfatizados e durante o Projeto Rondon o 
debate entre áreas foi extremamente produtivo e eficaz. Como o diálogo entre Pedagogia 
e Ciências Socias, Educação Física e Nutrição, Odontologia e Enfermagem. 
 Além da UNIOESTE outra instituição de ensino superior também realizou atividades 
no município de Dois Irmãos do Buriti, a instituição IDEAU, remetente ao conjunto “B” 
contribuiu com oficinas voltadas ao desenvolvimento da cidade. Em momentos coletivos os 
acadêmicos das duas instituições trabalharam em conjunto ministrando oficinas. 
  Pode-se analisar que o objetivo da UNIOESTE durante o projeto foi cumprido com 
êxito, foram mais 3500 participantes das 42 oficinas ministradas pelas acadêmicas da 
UNIOESTE contemplando públicos diversos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Rua Universitária, 1.619. Caixa Postal 701. 
Jardim Universitário – Cascavel. CEP 85819-110. Fone: (045) 3220-3000. Email: 
proex.dec@unioeste.br  
www5.unioeste.br/portal/proex/projetos-proex/projeto-rondon/inicio-rondon  
 
Projeto Rondon  
www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/ 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR Nrº 53407/2018 
 
 
 
 

  

http://www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/


 

 

PROJETO TRANSFUSÃO DA ALEGRIA 

 

 
Carlos Frederico Almeida Rodrigues811 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Felipe José Webber812, Maria Isabel Mason de Araújo813, Franciele A. 
Caovilla Follador814e equipe 

 
Área Temática: (saúde) 

Linha de Extensão: (saúde humana) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: lúdico; saúde humana; relação médico-paciente. 
 
Resumo 
 
O Projeto Transfusão da Alegria surgiu em 2013 e foi idealizado pelos acadêmicos do curso 
de Medicina da Unioeste campus Francisco Beltrão, tendo como objetivos principais 
proporcionar bem-estar e entretenimento às pessoas internadas. Além disso, o Projeto 
proporciona aos acadêmicos experiências mais humanizadas no ambiente hospitalar, as 
quais farão toda a diferença na futura relação médico-paciente. 
 
Apresentação 
 
O Projeto transfusão da Alegria foi criado em 2013 com a finalidade de levar alegria, 
descontração, bem estrar e entretenimento para os pacientes internados nos hospitais de 
Francisco Beltrão. Este projeto é composto inicialmente por acadêmicos de medicina, em 
especial aqueles ingressados no primeiro ano, entretanto o projeto está aberto a 
participação de qualquer pessoa que tenha interesse em contribuir para ação. Além disso, 
é uma forma dos alunos, especialmente os calouros, contribuírem para a recuperação dos 
pacientes logo no primeiro ano do curso, onde o contato com o paciente nesse período da 
graduação é limitado. O objetivo do projeto é proporcionar aos pacientes internados 
descontração, bem-estar, entretenimento e alegria por meio de músicas, encenações 
teatrais, contação de histórias, poemas e piadas, dentre outras atividades lúdicas. 
 
Segundo Aguiar 1999 (apud  Prado,1999), o lúdico é uma categoria de atividade construída 
socialmente que cria espaço de jogo entre o real e o imaginário. Considerando que as 
visitas feitas promovem atividades de caráter lúdico e que já foi comprovado no meio 
científico que brincadeiras e jogos variados bem como risadas melhoram a oxigenação e 

 
811 Professor mestre do Centro de Ciências da Saúde, Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
rodriguescfa@hotmail.com.  
812 Acadêmico Graduando do 5º ano de Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 

felipejwebber@hotmail.com. 
813 Acadêmica Graduanda do 5º ano de Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 

maria.isabel.mason@hotmail.com. 
814 Professor mestre do Centro de Ciências da Saúde, Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão  E-mail: 
francaovilla@hotmail.com. 
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induzem o relaxamento (Soares, 2013), é evidente que o projeto possui um papel efetivo 
no ambiente hospitalar, auxiliando no bem-estar e reabilitação dos pacientes. Além disso, 
o Projeto Transfusão da Alegria é uma forma de proporcionar aos acadêmicos de medicina 
uma visão humanizada do exercício da profissão e do ambiente hospitalar desde o primeiro 
ano de graduação. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O Projeto Transfusão da Alegria conta, atualmente, com a colaboração de 34 acadêmicos 
do curso de medicina da UNIOESTE do campus de Francisco Beltrão, os quais são 
divididos em grupos com até 5 pessoas para a realização de visitas semanais em quatro 
hospitais do município - Hospital São Francisco, Hospital Policlínica São Vicente de Paula, 
Hospital Regional do Sudoeste e Centro de Oncologia de Francisco Beltrão (o hospital mais 
recente a fechar parceria com o projeto). 
 
Os grupos a realizarem as visitas são formados, preferencialmente por indivíduos que 
apresentam compatibilidade de horários disponíveis além de relativa afetividade prévia 
entre si. Esses critérios são estipulados para que as visitas sejam realizadas com melhor 
facilidade, sem atrapalhar a rotina acadêmica e profissional destes, e para que o 
entrosamento da equipe seja o melhor possível. 
 
Para a capacitação dos acadêmicos participantes, foram realizadas oficinas de escultura 
em balões, palestra com abordagem dos aspectos do adoecer e psicologia médica e 
palestra sobre regras de biossegurança e infecção hospitalar, bem como um treinamento 
prévio (o que inclui contação de histórias, piadas e poemas, além de orientações sobre a 
postura no quarto junto ao leito do paciente e miniteatros) a fim de melhor prepara-los para 
as visitas.  
 
Resultados 
 
O Projeto beneficia anualmente cerca de 500 pessoas. Desde sua criação, cerca de duas 
mil e quinhentas pessoas, entre elas pacientes e seus familiares, funcionários dos quatro 
hospitais da cidade de Francisco Beltrão, bem como os próprios integrantes do projeto 
foram beneficiados por este. Prova de todo esse sucesso está na satisfação dos hospitais 
em querer, todo ano, renovar a parceria com o Projeto. Além disso, é percebido, por meio 
de relatos, o excelente contentamento dos integrantes do projeto, em especial os 
acadêmicos de medicina, principalmente quanto ao ato de formação de uma boa relação 
interpessoal.  
 
Figura 1 
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 Integrantes do Projeto Transfusão da Alegria visitando pacientes do Hospital Regional do Sudoeste (2015) 

 

Figura 2 

 
Integrantes do Projeto Transfusão da Alegria visitando pacientes da Policlínica São Vicente de Paula (2015) 

 
Figura 3 



 

 

Pá
gi

n
a1

03
1

 

 
Integrantes do Projeto Transfusão da Alegria visitando pacientes do Hospital São Francisco (2016) 

 
Figura 4 

 
Integrantes do Projeto Transfusão da Alegria visitando pacientes da Policlínica São Vicente de Paula (2017) 

 
Considerações Finais 
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O Projeto Transfusão da Alegria se tornou intrínseco na realidade dos hospitais de 
Francisco Beltrão-PR, e orgulhosamente completa seis anos de existência na comunidade. 
Vemos anualmente a satisfação dos hospitais ao querer renovar a parceria com o projeto, 
visto que ele é uma ferramenta muito importante no processo de recuperação e bem-estar 
dos pacientes. Além disso, o projeto promove, de maneira secundária, uma maior visibilidade e 

credibilidade do próprio curso de medicina e da Unioeste de Francisco Beltrão junto ao município e 

região. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Centro de Ciências da Saúde: 46 35204886;  
Redes sociais: facebook.com/transfusaodaalegria. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro conforme 
sua instituição. 
 
Referências 
 

Aguiar M C (1999) Procedimentos lúdicos e cultura. Disponível em: 
http://www.rc.unesp.br/ib/efisica/motriz/05n1/5n1_ART07.pdf.  
 
Soares M.R.Z. (2003) Estratégias de lúdicas na intervenção com crianças 
hospitalizadas. In: Almeida C.G.Intervenções em grupos: estratégias 
psicológicas para a melhoria da qualidade de vida. São Paulo: Papirus. 

 
Silva, S. M. M. (2006). Atividades lúdicas e crianças hospitalizadas por câncer: 
o olhar dos profissionais e das voluntárias. In E. Bomtempo, E. G. Antunha & V. 
B. Oliveira (Orgs). Brincando na escola, no hospital, na rua (pp.127-142). Rio 
de Janeiro: Wak. 
 

  
 
 
Atenção. O limite mínimo para resumo expandido é de 4 (quatro) páginas. O limite máximo 
é 6 (seis) páginas.  Tenha cuidado com os limites mínimo e máximo do trabalho. Caso 
contrário, poderá ser solicitado que você o corrija. Fique atento! 
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PROJETOS INTERVENTIVOS DESENVOLVIDOS PELO SETOR DE PSICOLOGIA 

JUNTO AOS ASSISTIDOS DO PATRONATO PENITENCIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU 

 
 

Isadora Minotto Gomes Schwertner 815 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Claudia Barbosa816 

Gisela Giombellie Decezere817 
Jéssica Ferreira de Almeida818 

 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 
 Comunicação Oral 

Palavras-chave: Intervenções; Psicologia; Patronato. 
 
Resumo 
 

O presente trabalho busca elucidar três projetos de intervenção executados em um 
órgão de fiscalização do cumprimento de pena, materializados pelo setor de psicologia 
atuante neste. Será apresentado dados estatísticos de sua efetivação bem como a 
metodologia de cada modelo de intervenção. Assim, o setor de Psicologia do Patronato 
Penitenciário de Foz do Iguaçu além do acompanhamento individual e familiar desenvolve 
e articula propostas de projetos que visam trabalhar com temáticas especificas junto aos 
assistidos. Atualmente, tais projetos se dão através do atendimento em grupos, neste 
formato, são encaminhados para participar através do juizado desta comarca que os impôs 
como uma condição penal. As temáticas abrangem o autor de violência doméstica com 
Projeto de intervenção contra violência doméstica nomeado Grupo Basta,Projeto Educativo 
de intervenção para usuários de álcool e outros entorpecentes intitulado Grupo Saiba e 
aqueles que praticam crimes de trânsito participam do Projeto de educação no transito 
chamado grupo Blitz. Os principais objetivos dos projetos estão voltados à 
responsabilização e a conscientização do assistido sobre o delito cometido. A psicologia 
enquanto ciência que estuda os processos mentais, o comportamento do ser humano e de 
suas interações com o ambiente físico e social utiliza desse saber para contribuir 
efetivamente no alcance do que cada temática se propõe.  
 
 
Apresentação 
 

 
815 Doutora, Docente do Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, UNIOESTE, Campus de 

Foz do Iguaçu. Coordenadora da Ação de Extensão. isadoragomes@hotmail.com. 
816 Doutora, Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu. 

claudia.barbosa@unioeste.com. 
817 Profissional formada em Psicologia. psicologia.patronatofoz@gmail.com. 
818 Profissional formada em Psicologia. psicologia.patronatofoz@gmail.com 
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  Patronato penitenciário é um órgão de execução penal destinado a prestar 

assistência aos egressos do sistema penitenciário e seus familiares. Tem como objetivo 

fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condicionalidades resultantes das alternativas 

penais, entendidas como toda e qualquer forma de cumprimento de pena ou outra medida 

alternativa em meio aberto, aliada à assistência integral, compreendendo as esferas 

jurídica, psicológica, social, pedagógica e cultural, com vistas à reintegração social e a 

consequente diminuição da reincidência criminal dos assistidos. 

Dentre tais condicionalidades citam-se os programas desenvolvidos que visam a 

individualização dos cumprimentos das medidas alternativas, através de estratégias 

interventivas e educativas, possibilitando aos assistidos a reflexão e entendimento a cerca 

da infração cometida, objetivando mudanças de comportamento, conscientização e 

aprendizado de novas condutas (Brasil, 2013). 

 

Projeto de Intervenção contra violência doméstica – Basta 

 

Com a promulgação da Lei Maria da Penha (11.340/2006) em 2006 houveram 

sensíveis mudanças em tal temática. Esta prevê punição específica para os crimes 

cometidos em âmbito doméstico, estimulando a criação de programas de educação dos 

agressores. Materializando tal preceito legal, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica da 

comarca de Foz do Iguaçu em conjunto com o Patronato Penitenciário implementaram o 

Projeto Basta. Este em seu atual formato tem ocorrido por meio de palestras 

multidisciplinares desenvolvidas com os setores de psicologia, serviço social, pedagogia e 

jurídico, onde abordam temas referentes às suas respectivas áreas de conhecimento dentro 

da temática de violência doméstica. 

 Através dos encontros busca-se elucidar o conceito de violência e agressão, bem 

como, os padrões naturalizados de gênero, a influência da violência no âmbito familiar, a 

intergeracionalidade desta, e por fim, a apresentação da lei Maria da Penha e dados 

estatísticos. Tem como propósito contribuir para a erradicação da violência doméstica, sua 

conscientização e compreensão, resultando na desconstrução de padrões naturalizados de 

violência, alterando o convívio familiar e contribuindo com a responsabilização do autor.  



 

 

Pá
gi

n
a1

03
5

 

 

 Projeto educativo de intervenção a usuários de entorpecentes - Saiba 

 

As substâncias psicoativas causam a dependência que muitas vezes atua como 

facilitadora no envolvimento do individuo em situações de contravenção. Partindo desse 

pressuposto, no ano de 2006 a lei brasileira sobre drogas, começa a tratar usuários e 

traficantes de modo diferenciado. Em vez de pena restritiva de liberdade, a Lei 11.343 prevê 

os usuários penas alternativas como medidas socioeducativas aplicadas pelos Juizados 

Especiais Criminais (BRASIL, 2006). Materializando tal preceito legal, criou-se no Patronato 

Penitenciário de Foz do Iguaçu, um Projeto educativo de intervenção sobre a temática 

“álcool e drogas” intitulado SAIBA, que visa a promoção de conhecimento e conscientização 

acerca da drogadição.  

O grupo tem por objetivo fornecer conhecimento para os assistidos sobre a rede de 

programas de apoio, a promoção de autoconhecimento, alternativas de enfrentamento da 

problemática e buscar a conscientização, o acolhimento e cuidado com as famílias.  

A substituição de pena pela participação deste assistido em um grupo de apoio 

contra o uso de drogas pode ser facilitadora de um processo de reinserção social, 

auxiliando no monitoramento do mesmo e promovendo o combate ao uso de drogas.  

 

Projeto de educação no trânsito Grupo Blitz 

 

Atualmente o trânsito é considerado uma problemática das mais importantes do 

século XXI em função dos altos custos sociais e econômicos que geram, além dos 

sofrimentos incontáveis para vítimas e familiares envolvidos (PEA, 2003; DENATRAN & 

ANTP, 2006; SILVA, 2010). 

Com base nesta questão, desenvolveu-se em parceria com o juizado da comarca de 

Foz do Iguaçu um projeto de intervenção nomeado Blitz, trata-se de um Projeto que objetiva 

atender aos egressos do sistema penitenciário que respondem por crimes de trânsito com 

o intuito de promover conscientização acerca da boa conduta neste, proporcionar 

ferramentas a fim de sensibilizar aos assistidos do projeto sobre a necessidade e a 
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possibilidade de adoção de medidas preventivas, principalmente no tocante à mudança de 

atitude, discutir sobre o trânsito no Brasil, refletir sobre o delito cometido, receber orientação 

sobre direção defensiva e com isso contribuir para uma melhor segurança no trânsito. 

Desta maneira conclui-se que a possibilidade em acessar esses sujeitos, realizar a 

conscientização e proporcionar a responsabilização tem se mostrado relevante, visto que 

os benefícios relatados pelos participantes refletem na diminuição dos comportamentos de 

risco no transito. 

 
Procedimentos Adotados 

 
Os projetos recebem os participantes que são encaminhados de forma compulsória 

pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Vara de Crimes Contra 

Crianças Adolescentes e Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Foz 

do Iguaçu, mediante o termo de audiência admonitória contendo as condições a serem 

cumpridas. Os grupos acontecem de forma rotativa devido ao período curto das penas. 

Sendo o Basta composto por 4 encontros semanais com duração de até 3 horas, o Blitz 

também é composto por 4 encontros mas com duração de 1 hora cada, e o Saiba por é 

formatado com 12 encontros semanais de uma hora. Os acolhimentos são realizados pela 

equipe de Psicologia, após entrevista semi-estruturada, com questões sobre o fato ocorrido 

e coleta de dados sobre os perfis dos participantes, após entrevista o assistido é informado 

sobre a obrigatoriedade de comparecer aos encontros semanais, a serem realizados nas 

dependências do Patronato.  Após o término, é encaminhado um relatório informativo ao 

Juiz sobre o cumprimento ou o não cumprimento da medida alternativa.  

 
Resultados 
 

As três propostas de intervenção aqui elucidadas apresentam dados significativos 

sobre cada área respectiva.  

Assim, o projeto Basta teve início em 19 de março de 2016 e já participaram 158 

assistidos até o ano de  2018, destes 06 mulheres, visto que publico alvo são pessoas 

independente de gênero que respondem por violência doméstica. Faz-se importante 

ressaltar que apenas 2 reincidiram e voltaram a cometer o ato infracional após participarem 
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do projeto, número este que representa a relevância e a efetivação da intervenção, 

corroborando com a proposta de responsabilização do autor da violência. Os dados 

também são colhidos por meio de relatos de experiência, nestes, constam falas que 

justificam a importância do projeto no ponto de vista do assistido. Conclui-se que projetos 

que visem a psicoeducação e a conscientização sobre a temática, têm demonstrado 

reflexos na compreensão e na mudança do comportamento do ato considerado infracional.  

Partindo do pressuposto da importância da conscientização da ação, a proposta do 

projeto SAIBA indica um dos caminhos para que se possa contribuir para a formação de 

atitudes de promoção de saúde e reflexão pessoal. Deste, participaram 197 assistidos até 

o ano de 2018, sendo que 139 concluíram tal participação e 58 não aderiram aos encontros. 

Estes dados demonstram que a não adesão reflete na falta de aceitação da condição de 

dependência, uma vez que justificam sua não participação a partir da idéia de que 

conseguem reduzir ou extinguir o uso do entorpecente por si só, ainda que, este não é um 

dos principais objetivos do SAIBA, porém após a elucidação da proposta há evidencias de 

participantes que deixaram de utilizá-los.  

O projeto de educação no transito intitulado Blitz foi implementado em setembro de 

2017 com apenas 1 participante, porém após a conclusão deste não ouve demanda até 

outubro de 2018, desta data até maio de 2019 o projeto foi retomado e neste período 

participaram 7 sujeitos. Até o momento não houve reincidência e os relatos dos 

participantes são favoráveis ao alcance da proposta do projeto.  

 

Considerações Finais 
 

Conclui-se que ao longo da implementação dos projetos que os resultados foram 

significantes, demonstrando sua funcionalidade uma vez que a adesão dos participantes 

nos grupos, o feedback positivo dos mesmos e o baixo nível de reincidência nos delitos aos 

quais respondem corroboram com a eficácia das propostas e com a importância da 

continuidade e do aprimoramento das estratégias utilizadas. 

 
 
 

Forma(s) de contato com a ação 
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Cláudia Barbosa - claudia.barbosa@unioeste.com 
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Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Línguas Estrangeiras1; Ensino 2; Aprendizagem 3. 
 
Resumo 
 
O Programa de Ensino de Línguas – PROLÍNGUAS da UNIOESTE, Campus de Foz do 
Iguaçu, visa aprofundar a articulação entre a universidade e a comunidade multinacional da 
região, com desenvolvimento de atividades no âmbito do ensino e aprendizagem de 
línguas. A área de abrangência do referido campus atinge não só a comunidade do entorno 
como se estende ao Paraguai, à Argentina e às diferentes etnias (mais de 70) que ali 
residem. Desta forma, a ação de congregar a comunidade acadêmica e a sociedade em 
geral em um programa que se constitua em centro de convergência das especificidades 
linguísticas se apresenta como a essência do programa. Expandir ensino-pesquisa-
extensão, oferecendo formação técnico-científica, pessoal e social do acadêmico, do 
professor e da comunidade, contribui para a inclusão dos diferentes grupos sociais e amplia 
as oportunidades educacionais. A formação acadêmica de docentes e discentes propicia 
as condições para o desenvolvimento humano da região, impacta na formação do 
licenciando e fortalece a licenciatura em Letras, com ações ligadas ao ensino de línguas 
estrangeiras, do ensino de língua portuguesa para falantes de outras línguas, da formação 
continuada para professores do ensino fundamental e médio e para candidatos a exames 
de proficiência, entre outros. 
 
Apresentação 
 
Foz do Iguaçu está localizada na região conhecida como a tríplice fronteira. Essa região é 
formada por Brasil, Paraguai e Argentina, reunindo três cidades polo: Foz do Iguaçu (Brasil), 
Ciudad Del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina). E, de acordo com Santos (2015), 
existem, pelo menos, 72 etnias em Foz do Iguaçu.  
 
Foz do Iguaçu ainda é um polo turístico internacional atraindo visitantes de todas as partes 

 
819 Doutora, Letras, Centro de Educação Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: dpaizan@yahoo.co.uk   
820 Mestre e doutorando em Letras, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: 

pflavio@hotmail.com  
821 Doutora, Letras, Centro de Educação Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: mirna.oliveira@gmail.com  
822 Doutora, Letras, Centro de Educação Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: profesoravilma@hotmail.com  
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mailto:mirna.oliveira@gmail.com
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do mundo. Somente o Parque Nacional do Iguaçu recebeu quase dois milhões de visitantes 
de 166 países durante o ano de 2017823. 
 
Devido a sua configuração geográfica e fatores geopolíticos e econômicos que 
impulsionaram a vinda de comunidades de imigrantes em diferentes momentos históricos, 
o município possui uma ambiente sociolinguístico diverso, onde diferentes línguas e 
culturas estão em circulação. 
 
Além da língua portuguesa e da Língua Brasileira de Sinais, estão também em uso nesse 
espaço geográfico o espanhol/castelhano, o guarani, o jopará (considerada como a terceira 
língua paraguaia), línguas indígenas, línguas de imigração (árabe, mandarim, alemão, 
ucraniano), dentre outras. Acrescenta-se a esse mosaico linguístico, a presença da língua 
inglesa que se destaca precisamente diante do contexto de turismo internacional, trocas 
comerciais internacionais e pela oferta de bens e serviços (UNIOESTE, 2017). Assim, a 
UNIOESTE – Campus Foz do Iguaçu, se localiza em um contexto de intenso 
multi/plurilinguismo e trocas interculturais e sente a necessidade de atender à demanda 
existente para o ensino de línguas adicionais.  
 
Em consonância com essa demanda, a UNIOESTE acaba de aprovar sua Política 
Linguística Institucional (UNIOESTE, 2018) que tem por objetivo geral: 
 

“definir uma política institucional de idiomas para a UNIOESTE que atenda 
aos pressupostos da internacionalização do ensino, da pesquisa e da 
extensão, valorizando as relações interculturais e a inclusão social, 
tomando como referência a formação integral, o respeito a diversidade 
linguística e cultural, bem como à solidariedade” (UNIOESTE,  2018, p.2).  

 
Dentre seus vários objetivos específicos, destacamos a ampliação da comunicação dos 
discentes para além de sua comunidade linguística; a aprendizagem de línguas adicionais 
por meio de atividades colaborativas, vivências interculturais; a sensibilização linguística e 
cultural da comunidade acadêmica, a criação de um ambiente multilíngue e multicultural, e  

“favorecer a sistematização das ações de ensino e aprendizagem de 
idiomas promovendo a interação entre comunidade interna e externa, 
assim como a formação de professores pré-serviço e a capacitação dos 
professores em serviço de línguas estrangeiras da Educação Básica” 
(UNIOESTE, 2018, p. 3). 

 
Dentre as diretrizes do documento, destacamos o fortalecimento de iniciativas tais como a 
criação de Centros de Línguas ou Programas para o Ensino de Línguas Estrangeiras, 
reconhecendo esses espaços como campo de Estágio Curricular Supervisionado.  
 
Na prática, projetos de extensão na área do ensino de línguas fazem parte das ações 

 
823http://www.cataratasdoiguacu.com.br/imprensa/noticias/2018/01/mais-de-1-milhao-e-700-mil-pessoas-
visitaram-o-parque-nacional-do-iguacu-em-2017 
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tradicionalmente desenvolvidas pelos cursos de Letras da Unioeste - Campus de Foz do 
Iguaçu, previstas curricularmente no projeto pedagógico do curso e no regulamento geral 
do estágio do curso de Letras, em que os acadêmicos, na condição de estagiários, podem 
desenvolver, além da atividade regular, o estágio na modalidade de projeto especial em 
ensino e aprendizagem de espanhol e inglês como língua estrangeira. Para dar 
continuidade a esses projetos e ampliar para outros no sentido de estabelecer a integração 
direta com a comunidade de forma a contemplar sistemática e pontualmente as 
necessidades da região, professores desse colegiado estão propondo este Programa que 
envolverá, além dos docentes e acadêmicos da Unioeste e de outras instituições de ensino, 
incluindo a rede pública, demais membros da comunidade escolar, agentes do turismo, da 
saúde e de outros setores que necessitam diariamente comunicar-se numa segunda língua. 
 
Dentro do contexto de multi/plurilinguismo destacado acima, a demanda por maior 
sistematização do ensino de PFOL- Português para Falantes de Outras Línguas - vem 
aumentando nos últimos anos.  No entanto, ainda sentimos a ausência de corpo docente 
qualificado: professores com formação em língua portuguesa e ensino/aprendizagem de 
língua estrangeira que vejam a língua portuguesa de maneira diferente dos nativos – como 
língua a ser ensinada a estrangeiros, como língua de outros; que ensinem essa língua outra 
fazendo aprofundamento de ideias teóricas como integração, aproximação e tolerância 
(LUNARDELLI, 2000). 
 
Ainda relacionado ao ensino e aprendizagem de línguas, outras atividades concebidas 
dentro do Programa são os serviços de tradução e interpretação interlínguas, a organização 
de atividades culturais, a continuidade na oferta de exames de proficiência para alunos dos 
cursos de pós-graduação e demais interessados, a assessoria na produção de resumos, 
projetos, e outras atividades de formação continuada. Tais propostas se justificam por se 
tratar de atividades que implicam conhecimentos da linguagem e que constantemente têm 
sido solicitados ao curso de Letras, uma vez que a demanda vem aumentando nos últimos 
anos com a crescente necessidade de desenvolver habilidades específicas e do aumento 
na circulação de textos em diversas línguas possível pela internet.  
 
O PROLÍNGUAS tem por objetivo geral desenvolver atividades permanentes de Ensino, 
Pesquisa e Extensão articuladas com a produção e democratização do conhecimento em 
Línguas Estrangeiras, voltadas aos diferentes interesses da comunidade interna e externa 
do campus de Foz do Iguaçu. Já seus objetivos específicos são:  

• Oportunizar experiências reais para o ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras à comunidade interna e externa do campus da UNIOESTE de Foz do 
Iguaçu; 

• Oferecer modalidades diferenciadas de atividades de extensão (Projetos, Cursos, 

Eventos) para o atendimento dos interesses e necessidades da comunidade; 

• Oferecer oportunidades para a realização de atividades de manifestações artísticas, 
literárias, culturais e históricas da cultura brasileira e estrangeiras (apresentação; 
mostras; palestras; exposições; produção cinematográfica; etc.); 

• Capacitar os ministrantes de cursos para compor o perfil profissional de atuação 

adequado aos propósitos do Programa; 
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• Contribuir para o letramento crítico dos sujeitos participantes no processo de 
aquisição de línguas estrangeiras; 

• Fomentar a cultura plurilinguística dos sujeitos participantes; 

• Estimular intercâmbios e promover modalidades acadêmicas com as Instituições de 
Ensino e órgãos públicos e privados, mediando relações com estudantes, docentes, 
servidores e pesquisadores internos e externos; 

• Estabelecer parcerias e contratos de intercâmbio entre docentes, alunos e ex-alunos 
com proficiência linguística, entre instituições nacionais e internacionais para 
ministrar aulas nos cursos oferecidos pelo Programa; 

• Participar efetivamente do processo de internacionalização da UNIOESTE; 

• Contribuir para a consolidação da Política Linguística Institucional. 

• Contribuir para a formação continuada de professores de línguas de Foz do Iguaçu 
e região; 

• Colaborar para a verticalização nos cursos do campus da UNIOESTE – Foz do 

Iguaçu.  
 

 
 
Procedimentos Adotados 
 
O PROLÍNGUAS é regido pela Resolução e Plano Institucional de Extensão da UNIOESTE, 
que estabelece normas e procedimentos específicos para Atividades de Extensão, pelas 
disposições deste Regulamento, e por outras normas e determinações superiores. As 
atividades de extensão do PROLÍNGUAS serão paulatinamente ofertadas em modalidades 
diversificadas (Prestação de Serviço; Projetos; Cursos; Eventos), para melhor atender às 
especificidades e aos propósitos das demandas da comunidade interna e externa do 
campus.   

 
Com o intuito de atingir suas finalidades, o Programa pretende desenvolver as seguintes 
atividades: cursos de línguas em diferentes modalidades; serviços de tradução e 
interpretação; projetos para parcerias, mobilidade acadêmica e convênios de intercâmbio 
com embaixadas, instituições culturais e universidades nacionais e internacionais; 
assessoria em produção e revisão de texto em língua estrangeira (resumos, projetos e 
outros afins); campo de estágio supervisionado;  atividades que destaquem diferentes  
manifestações culturais; cursos de formação continuada  para professores da rede pública 
de ensino e outras atividades de acordo com a demanda, respeitando a natureza do 
Programa e seu regulamento. O Programa constitui-se de uma equipe composta de um 
coordenador; um subcoordenador; um secretário administrativo; supervisores por área 
(Área 1: ensino de línguas; Área 2: atividades culturais; Área 3: tradução/ 
interpretação/produção/revisão textual e Área 4: formação continuada para professores de 
línguas estrangeira da rede pública de ensino); professores colaboradores e um consultor 
financeiro. Respeitando a legislação vigente da UNIOESTE e o Regulamento deste 
Programa, todas as atividades serão administradas pela coordenação do Programa, pelos 
supervisores de área, pelos professores colaboradores, pela secretaria administrativa em 
espaço próprio. A divulgação das atividades será feita pela equipe do Programa através de 
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redes sociais, panfletos, fôlderes e outras mídias. Todas as certificações oriundas das 
atividades desenvolvidas serão emitidas pelo Programa. Os recursos gerados pelo 
Programa são geridos por meio de Fundação 

 
 
 
Resultados 
 
O PROLÍNGUAS iniciou suas atividades, efetivamente, neste ano de 2019 oferecendo dois 
cursos de línguas e um de formação continuada para professores de língua inglesa do 
ensino fundamental II da rede estadual de ensino.  
 
O curso de língua inglesa “Um Chute para o Futuro: cursos de língua inglesa para a 
formação profissional” é oferecido dentro da Organização Não-Governamental “Um chute 
para o futuro”824. Criada em 2005 e tornou-se personalidade jurídica em 2015, a ONG 
atendeu, durante esses anos, mais de 3000 crianças e adolescentes. Atualmente, através 
de voluntariado, atende cerca de 240 crianças e adolescentes carentes moradores do bairro 
Porto Belo e bairros adjacentes em Foz do Iguaçu - Paraná. A partir do contato voluntário 
com esses jovens, percebeu-se a necessidade de oferecer cursos para a formação 
profissional. Assim, buscamos através desse projeto de extensão oferecer um curso de 
Língua Inglesa (LI) voltado para a instrumentalização dos jovens na área de turismo que é 
uma área de destaque na cidade de Foz do Iguaçu e uma formação mais humana por parte 
dos alunos extensionistas matriculados no curso de Letras. 
 
Os cursos de língua inglesa oferecidos para a UNATI – Universidade Aberta da Terceira 
Idade parte dos princípios da abordagem comunicativa (Brown, 2007) e busca englobar 
todos os componentes – gramatical, discursivo, funcional, sociolinguístico e estratégico – 
no processo de ensino aprendizagem de uma língua estrangeira.  Nesse ano, pela primeira 
vez, foi necessário oferecer os cursos de Inglês I e Inglês II considerando a grande 
demanda e os diferentes níveis de proficiência identificados. Espera-se com esse curso, a 
aprendizagem de funções comunicativas língua inglesa, uma maior conscientização cultural 
em relação à língua inglesa como Língua Internacional e, também, uma formação mais 
humana por parte dos licenciandos em Letras. 
 
O curso de formação continuada pra professores de inglês do Ensino Fundamental II da 
rede estadual de ensino – FORMATEC 2019 – tem por objetivos tem por objetivo atender 
a essa lacuna na formação de professores de língua inglesa de escolas estaduais de Foz 
do Iguaçu como identificado no trabalho de Melo (2018). O curso terá uma carga horária de 
40 horas-aula e tratará das seguintes questões: Tecnologia e sociedade, Tecnologia e 
educação, Tecnologia e ensino de língua inglesa, Recursos educacionais abertos (REA), 
REA e ensino da gramática e do vocabulário de língua inglesa, da compreensão e produção 
oral e escrita e da relação entre língua e cultura. O curso prevê encontros presenciais e 
atividades à distância que vão tratar da transposição para a prática de sala de aula dos 

 
824  
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novos aprendizados em relação ao uso das tecnologias digitais e o ensino e aprendizagem 
de língua inglesa. Esperamos que o curso contribua para fortalecer a relação ensino-
pesquisa-extensão, elementos que sustentam a universidade e que, ao atingir seu objetivo, 
possa ajudar os professores a se apropriarem das tecnologias para uso pedagógico.  
 
 
Considerações Finais 
 
O PROLÍNGUAS é um programa em seu início, com objetivos e público alvo bem definidos 
e que já enfrenta alguns desafios. O mais importante a se destacar aqui é a escassez de 
recursos humanos, materiais e financeiros que caracteriza a UNIOESTE e outras 
universidade públicas 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: foz.prolinguas@unioeste.br  
Site: http://www.unioeste.br/prolinguas/ 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
54876/2018 
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PROMOVENDO A CIDADANIA TRANS: A ATUAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO 

DIÁLOGOS TRANS NA REGIÃO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
Melissa Barbieri de Oliveira825  
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Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Gênero;  
Resumo 
 
Considerando a interdisciplinaridade dos estudos de gênero, dada a discriminação em face 
da população de pessoas trans* (travestis, homens e mulheres transexuais) e o potencial 
de conscientização que a extensão universitária pode e deve proporcionar, objetivamos um 
canal de diálogo entre a universidade, entidades públicas e privadas, bem como 
profissionais e a população trans* do município de Francisco Beltrão, de forma a viabilizar 
a garantia de cidadania e a sensibilização da sociedade. 
 
Apresentação 
 

A proposta dos diálogos interdisciplinares foi construída visando à realização de 
discussões, estudos e atividades que possam viabilizar a garantia da cidadania a partir da 
orientação do Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Paraná, publicado em 2013, 
principalmente no tocante as questões de identidade de gênero afetas à população de 
pessoas que se identificam na categoria transgênero (travestis, mulheres transexuais, 
homens trans e pessoas trans não binárias). No município de Francisco Beltrão, o debate 
tem alcançado maior visibilidade, principalmente pela presença de pessoas trans na cidade, 
tanto nas escolas e universidades, como também, nas ruas em virtude da prostituição. 

Desta forma, algumas entidades do município, como a Polícia Militar, OAB, Prefeitura 
Municipal e a Unioeste campus de Francisco Beltrão passaram a ser provocadas pela 
sociedade local, o que fez com que o projeto surgisse. Assim, foram realizados contatos e 
encontros para a formação de uma rede de apoio às atividades do projeto, com o intuito de 

 
825Professora Adjunta - CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unioeste - Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - campus - Francisco Beltrão/PR. Coordenadora do Projeto de Extensão: Diálogos 

Interdisciplinares para promoção da cidadania Trans. Proex. E-mail: melissabarbieri@hotmail.com 
826 Professora Adjunta – CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unioeste – Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – campus – Francisco Beltrão. Sub-Coordenadora do Projeto de Extensão: Diálogos 

Interdisciplinares para promoção da cidadania Trans. Proex. E-mail: deiabenedetti@hotmail.com 
827 Discente do 3º ano do curso de Direito do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná – campus – Francisco Beltrão/PR. E-mail: guilhermebaggiocosta@hotmail.com 
828 Discente do 4º ano do curso de Direito do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – campus – Francisco Beltrão/PR. sarah_schmidt95@hotmail.com 
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desenvolver instrumentos para realização de um diagnóstico sobre a situação da população 
trans* no município. Posteriormente, iniciou-se a capacitação da comunidade geral e 
universitária sobre a necessidade de um diálogo aberto no que toca ao acesso aos direitos 
fundamentais que a população trans* vem alcançando nos últimos anos.  

Para viabilizar as atividades, demos início à capacitação de profissionais da 
comunidade interna da Unioeste, docentes e alunos na temática e da comunidade externa, 
de modo a atuarem como disseminadores da cultura de tolerância, respeito e alteridade. 
Assim, o presente projeto tem proporcionado o debate sobre o tema no município, 
envolvendo temáticas como política, sexualidade, acesso aos direitos fundamentais 
básicos: educação, saúde e ingresso no mercado de trabalho, convivência familiar, bem 
como a discussão sobre violências que afetam especialmente a população trans*. 

A partir da interdisciplinaridade que os estudos de gênero proporcionam, muitas 
questões práticas e teóricas se interconectam, permitindo compreender os discursos que 
são histórica, social e culturalmente construídos sobre as diferenças sexuais e de gênero. 
Tais estudos vêm demonstrando e questionando como a sociedade cria padrões fixos de 
comportamento conforme o sexo biológico e a vivência/expressão de gênero de cada 
pessoa. A cisgeneridade e a heterossexualidade definiram normas de gênero que também 
foram, histórica e socialmente, tomadas como padrão e, assim, naturalizadas como as 
únicas expressões legítimas de se colocar no mundo como homem e mulher.  

Por este motivo, a população trans* (pessoas transgêneras: travestis, mulheres 
transexuais, homens trans e pessoas trans não binárias) é discriminada, tratada de maneira 
diversa sendo excluída e marginalizada por meio de diferentes manifestações de violências 
físicas, morais, psicológicas, patrimoniais e sexuais.  

Conforme informa a Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do 
Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Governo do Estado do Paraná, a 
implementação de políticas públicas direcionadas à população LGBT se orienta pelo Plano 
Estadual de Políticas Públicas de Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais do Paraná, lançado em 2013. O plano trata-se de uma 
política de Estado (não de governo), de caráter estrutural e sistêmico que reflete “O dever 
do Estado Brasileiro de combater e eliminar todas as formas de violências, preconceitos e 
estigmas contra a população LGBT”. (2013, p. 13). O plano reconhece que a discriminação 
contra a população LGBT, causa desequilíbrio e exclusão nas relações sociais, aprofunda 
a marginalização, aumenta a exposição às violências cotidianas, impedindo o acesso à 
políticas públicas. Porém, em nossa região, o debate ainda é incipiente e cercado de 
estigmas, preconceitos e falta de compreensão sobre os problemas que as pessoas que se 
identificam na sigla LGBT, principalmente no que toca as vivências trans* enfrentam no 
cotidiano, fazendo-se necessário abrir um canal de diálogo e construção de saberes entre 
a universidade, a população trans*e seus familiares, bem como as escolas e órgãos 
públicos do município, tais como: as Secretarias Municipais de Ação Social e de Saúde, a 
OAB/PR subseção de Francisco Beltrão e a Polícia Militar. Só então poderemos ter dados 
que permitam verificar se as prerrogativas estabelecidas no documento, (Plano Estadual 
de Políticas Públicas para Promoção e defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais de 2013), estão sendo efetivadas, identificando quais áreas 
precisam de atenção especial para alcançar seus objetivos. 
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Procedimentos Adotados 
 
Inicialmente, foram, como ainda estão sendo promovidos encontros entre a equipe 

do projeto, as instituições interessadas, representantes da sociedade civil e a população 
trans*, desenvolvendo conversas e debates, buscando instrumentos metodológicos 
adequados para diagnosticar a situação no município. Ao mesmo tempo que estamos 
realizando contatos com as autoridades competentes para o diagnóstico, também estão 
sendo promovidas capacitações dos participantes do projeto, para que seja prestado um 
atendimento qualificado para a população público-alvo em parceria com as entidades 
mencionadas (Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), a Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR), a Secretaria de Saúde e a 
Secretaria de Assistência Social do Município).  

 
Resultados 
 
Até o momento, dentre as atividades já realizadas, estamos tendo uma ótima 

abertura para o debate do tema, sendo que as entidades contatadas e os órgãos que tem 
competência para o atendimento da população trans* do município tem demonstrado muito 
interesse, revelando a necessidade  de manter este canal de diálogo entre a população 
trans* (pessoas transgênero: travestis, mulheres transexuais, homens trans e pessoas 
trans não binárias) e a universidade, bem como as demais instituições afetas ao tema no 
estado e no município para promoção da cidadania, acesso à educação, segurança, saúde 
e mercado de trabalho. 

Conforme proposta, o projeto de extensão Diálogos Trans realizou várias atividades 
tendo como resultado a maior inclusão de pessoas trans na sociedade. Assim, com as 
capacitações, rodas de conversa, eventos promovidos em Francisco Beltrão conseguimos 
abrir espaços de diálogos em diversos campos institucionais públicos e privados. No dia 29 
de janeiro deste ano, realizamos uma roda de conversa, na praça central da cidade, a 
respeito do Dia Nacional Visibilidade trans, abordando sobre a realidade social da 
população trans, os preconceitos e/ou discriminações. O encontro teve como objetivo reunir 
estudantes, professores/as, sociedade em geral, além das próprias pessoas trans para 
discutir e ouvir sobre as vivências trans, tratando de aspectos da subjetividade e identidade 
de gênero de travesitis, mulheres trans e homens trans, bem como da baixa expectativa de 
vida, altos índices de suicídio, além da transfobia ainda enraizada culturalmente na nossa 
sociedade.  

Historicamente a população trans foi/é silenciada politicamente e com o objetivo de 
ouvirmos as vozes das pessoas trans, respeitando o local de fala e escuta promovemos 
esse evento sendo ministrado por elas. Entre outas atividades realizadas, algumas 
participantes do projeto participaram da 12ª Conferência Municipal de Saúde de Francisco 
Beltrão, onde foi apresentado propostas de políticas públicas voltadas as pessoas trans 
fundamentas em pesquisa entre a população LGBT do município, incluindo a população 
trans. Considerando as especificidades das demandas de saúde das pessoas trans e 
aproveitando o espaço concedido apresentamos as seguintes propostas: curso de 
capacitação de profissionais da Saúde para um atendimento à LGBTs que respeite as 
diversidades da sexualidade e identidade de gênero e seja livre de julgamento morais; 
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ações de divulgação nos espaços públicos  sobre formas de prevenção e a importância da 
periodicidade dos exames de ISTs (em escolas, universidades, praças, internet); 
atendimentos e encaminhamentos mais ágeis para demandas específicas da comunidade 
LGBT (como consultas com endocrinologista para acesso a hormônios); disponibilidade de 
diferentes formas de prevenção à ISTs (como a PrEP); incluir nos registros campos de 
identidade de gênero e orientação sexual como opcionais; além do Atendimento que se 
preocupe com a saúde mental e psicológica das pessoas LGBT, tendo consciência que sua 
causa não vem da orientação sexual e da identidade de gênero que apresenta, e sim do 
preconceito, discriminação e violência sofrida nos mais diversos âmbitos da sociedade.  

Todas as nossas propostas foram aprovadas na Conferência, e conseguimos tornar 
duas de nossas integrantes conselheiras municipais de saúde de Francisco Beltrão. 
Segundo a página da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, o Conselho Municipal de 
Saúde, instituído pela Lei Municipal Nº 3750/2010 de 25/08/2010, é um órgão permanente, 
deliberativo e normativo do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, que tem por 
competência formular estratégias e controlar a execução da política de saúde do Município, 
assim agimos pensando na comunidade LGBT como portadora de direitos e cidadania.  

Devido ao dia 17 de maio ser o dia de Combate à Homofobia, foi promovido o I 
Festival de Cinema LGBT, visando comemorar a diversidade sexual e de gênero, além de 
fomentar o debate entre os estudantes. Demonstrando a grande diversidade que existe no 
movimento LGBT, o cinedebate se deu em quatro dias, tendo cada letra o seu dia de 
protagonismo nas discussões. 

  
Considerações Finais 
 
Desde o início das atividades do projeto, percebemos o grande desconhecimento da 

comunidade em geral sobre questões que envolvem gênero e sexualidade, além do 
despreparo dos profissionais em lidar com essa temática, a padronização de 
comportamentos e pensamentos de uma sociedade cisheteronormativa, aliada ao senso 
comum, que acabaram por dificultar um pouco o início do trabalho, demandando várias 
horas de preparação para aproximar o diálogo sobre o tema, visando a modificação dessa 
realidade. 

Apesar disso, há inúmeros pontos positivos, como por exemplo, o grande interesse 
das pessoas em participar das atividades, as parcerias como o da Prefeitura Municipal, da 
Política Militar e da OAB/PR para desenvolver um trabalho conjunto, objetivando alterar a 
situação a qual se encontram a população trans* no município. Além das já supracitadas 
palestras e capacitações demonstrando a efetividade do projeto em promover a 
conscientização e sensibilização da sociedade. Essa abertura mexe com toda a estrutura 
social, haja vista, que os debates e discussões que estão sendo realizados sobre um 
assunto extremamente relevante para o estabelecimento do Estado Democrático de Direito. 
É com esse viés que o projeto está proporcionando uma luta real da população LGBT* para 
a promoção de seus direitos e garantias. 

Portanto, embora o foco seja a cidadania das pessoas trans, a realização das 
atividades revelam que todos acabam ganhando com a discussão do tema, que buscam 
disseminar a necessidade de respeito e consideração ao grupo social vulnerável que o 
projeto vem visibilizando.  
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Forma(s) de contato com a ação 
 
O contato pode ser feito pelo telefone 3520-4867 ou no e-mail do projeto 

dialogoslgbtunioeste@gmail.com, bem como no e-mail da coordenadora do projeto: 
melissabarbieri@hotmail.com.  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53700/2018 
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QUE HISTÓRIA É ESSA? 

PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E TRABALHO COM FONTES EM SALA DE AULA 
 

Sheille Soares de Freitas829 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Carlos Meneses de S. Santos830, Daniela Melo Rodrigues831, Patrícia Vieira 

Morais832, Maria Isadora Galvão Gaeski833, Fernanda Gandolfi Sonnenberg834 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: 32 – Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: investigação histórica; procedimentos; ensino de história. 

 
Resumo 
 
Apresentamos reflexões advindas da relação mantida com estudantes e profissionais da 
área sobre o uso e análise de fontes na prática historiográfica. A partir do projeto “Em 
Evidências” propomos destacar o processo de investigação e análise de fontes como parte 
intrínseca à produção do conhecimento em sala de aula, apontando a necessidade de rever 
procedimentos e concepções de história em uso, esperando instigar uma prática docente 
que valorize a dinâmica histórica expressa nas fontes. 
 
Apresentação 
 
Ao falarmos em ensino de história, muitas vezes, retomamos um percurso de reflexões que 
envolve diferentes intenções e práticas na produção do conhecimento histórico em sala de 
aula, inclusive em tempos onde promover ânimos acirrados parece prevalecer em 
detrimento da defesa da própria História, como alertou Thompson em 1979 (1984, p. 317) 
“A história é uma forma dentro da qual lutamos e muitos têm lutado antes de nós [...] Porque 
o passado não está sensivelmente morto, inerte, nem é confinante; também carrega sinais 
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830 Doutor em História, Subcoordenador do Projeto de Extensão no Campus de Marechal Cândido 
Rondon/UNIOESTE. E-mail: menesesufu@yahoo.com.br 
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Extensão. E-mail: danielamelorodrigues@hotmail.com 
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Campus de Marechal Cândido Rondon/UNIOESTE, Colaboradora do Projeto de Extensão. E-mail: 
pati_vieiramorais@hotmail.com 
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e evidências de recursos criativos que podem sustentar o presente e prefigurar 
possibilidades”. 
Ao acreditarmos nas premissas enunciadas pelo autor, procuramos destacar o suposto que 
informa nossas ações, uma vez que consideramos a investigação histórica como parte 
dinamizadora de nossa atuação; o cerne da defesa da nossa área e do que promovemos 
(ou deveríamos promover) ao discutir as nuances do processo histórico. 
Sendo assim, acreditamos que se torna fundamental o trabalho com as fontes, isto é, com 
materiais que elegemos como fontes históricas para acessarmos determinadas 
historicidades e discutirmos certas imagens e indícios que foram construídos e formulados 
sobre a realidade em foco. Investigar, não informa apenas um processo de pesquisa, mas 
sinaliza uma chave de acesso à história. 
Sabemos que o uso de documentação em sala de aula não é uma novidade na prática 
docente, o que queremos abrir para debate é como essa inserção se faz. Para isso, 
exploramos como compreendemos essa presença e utilização das fontes na produção do 
conhecimento histórico. 
Assim, mais do que nos remetermos a determinado conjunto de debates sobre as 
concepções de história que marcam os procedimentos e proposições analíticas, ou mesmo 
apontar metodologias – como se essas fossem desconexas do que pensamos e 
formulamos como discussão de processos históricos, acreditamos que reconhecer a 
natureza peculiar das fontes (orais, visuais, escritas, audiovisuais etc.) não define o modo 
como elas serão discutidas e utilizadas. 
Por tudo isso, é importante ressaltar a necessidade de avaliar os desdobramentos 
expressos no modo como nos comunicamos em nossas atividades, ou seja, analisar o que 
privilegiamos, as noções explícitas e implícitas nas estratégias de abordagem histórica, pois 
elas embasam a prática historiográfica que promovemos. Assim, o modo como as fontes 
ganham visibilidade e fazem parte do repertório de nossa reflexão histórica expõe como 
entendemos e promovemos o ensino de história. Algo que sugere muito mais do que 
atualização de usos de linguagens e tecnologias, uma vez que retorna ao nosso processo 
de formação profissional – o que entendemos e praticamos no ensino de história? 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
Para tais propósitos, exercitamos uma prática que considera o elo fundamental entre 
ensino, pesquisa e extensão na formação e atuação acadêmica. Com esse entendimento, 
a investigação histórica que realizamos para subsidiar nossas ações passa por definir: a) 
eixos históricos a serem explorados enquanto campos de pesquisa, b) acervos a serem 
constituídos (com produção ou levantamento de fontes, catalogação e análise), c) realizar 
ações vinculadas a tais eixos e acervos (produções bibliográficas, oficinas de fontes, 
cursos, produção de material para educação básica etc.) 
Esse processo permite discutirmos e atualizarmos debates na Educação Básica e no 
Ensino Superior, bem como ampliar o diálogo sobre nossa formação profissional ao 
aproximarmos estudantes e profissionais, instigando avaliações e posicionamentos frente 
à história que estamos promovendo e a partir de que práticas. Essas ações são 



 

 

Pá
gi

n
a1

05
3

 

disponibilizadas no blog do projeto (https://projetoemevidencias.blogspot.com) após serem 
debatidas nas atividades promovidas pela equipe. 
 
 
Resultados 
 
Como resultados parciais da edição tivemos: a) produção de três artigos científicos pelos 
coordenadores do projeto, b) realização de oficina para estudantes no segundo semestre 
2018 e oficina com professores do NRE Toledo no segundo semestre de 2018, c) 
participação e difusão do projeto em eventos; d) produção de material para a Educação 
Básica a partir do encarte Trilhas da História, abordando a relação Brasil-Paraguai (em fase 
final de produção). 
Nessa edição, fizemos a análise de livros didáticos, sites de ensino de história, 
levantamento e análise de produções bibliográficas, além de utilização de acervos de 
fontes, previamente organizados em edições anteriores do projeto de extensão, sendo eles: 
autos processuais do acervo do NDP/UNIOESTE-Toledo, cadastros do CRAS/Marechal 
Cândido Rondon, acervo de programa jornalístico Frente Ampla de Notícias da rádio 
Difusora-Marechal Cândido Rondon etc. 
Ressaltamos, também, que outro resultado muito importante no projeto é a contribuição 
para os discentes envolvidos, como colaboradores e bolsistas. Acreditamos que eles 
ampliam o seu repertório formativo ao se inserirem nas discussões e produções em 
questão, uma vez que associam essas atividades ao seu processo de formação profissional 
em andamento, tanto na Graduação como na Pós-Graduação. E, como Fenelon (2008) 
sugeria, destacamos a necessidade constante de avaliarmos que história a nossa prática 
promove e o quanto ela fragiliza ou fortalece a compreensão e transformação da realidade 
histórica. 
 
 
Considerações Finais 
 
Acreditamos que os seis anos de ações promovidas pelo projeto ajuda a fortalecer o espaço 
de debate e promoção de práticas no ensino de história. Sua persistência se faz em razão 
da adesão que possui junto a estudantes e profissionais ora como participantes de 
atividades, leitores e comentaristas ora como visitantes do blog e parceiros em indicação 
de sugestões e temas para explorarmos em edições futuras. Por tudo isso, acreditamos 
instigar, ainda que com limitados recursos e espaços para a realização das atividades, a 
necessidade de indagarmos que história é essa que promovemos e qual é o espaço da 
investigação histórica na produção do conhecimento. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: em.evidencias@gmail.com 
Telefone: (45) 99902-9162 
Blog: https://projetoemevidencias.blogspot.com.br/ 

https://projetoemevidencias.blogspot.com/
mailto:em.evidencias@gmail.com
https://projetoemevidencias.blogspot.com.br/
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QUEM REVISA O REVISOR? UM EXERCÍCIO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO 

REVISOR DE TEXTO 

 
Alcione Tereza Corbari835 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Maricélia Nunes dos Santos836, Clarice Cristina Corbari837, Dantielli 
Assumpção Garcia838, Wânia Beloni839 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Educação profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Revisão de texto; interação; artigo científico 
 

 
Resumo 
 
O projeto de extensão Formação de revisores de texto (2018-2020), coordenado pela 
professora Alcione Tereza Corbari e subcoordenado pela professora Maricélia Nunes dos 
Santos, tem como objetivo formar, aperfeiçoar e capacitar especialistas em revisão de texto 
de diferentes gêneros que circulam socialmente. Considerando que o projeto já foi 
apresentado no SEU/2018, neste ano, propomos uma reflexão sobre uma atividade 
interlocutiva de revisão envolvendo uma professora (coordenadora do projeto), os alunos 
do projeto e autores de artigos científicos.  
 
Apresentação 
 
Parte das atividades do projeto em tela relaciona-se aos exercícios de laboratório, que 
envolve revisão de fragmentos de texto, de partes de texto (como resumo, introdução, 
conclusão etc.) ou de texto na íntegra. Esses exercícios são avaliados pelas professoras 
do curso e constituem insumo para diagnóstico relativo às dificuldades individuais e gerais, 
direcionando-nos sobre as escolhas dos conteúdos a serem abordados e da forma de fazê-
lo. 
Neste resumo, abordaremos uma dinâmica que envolveu a revisão de artigo científico 
aceitos para publicação na revista Línguas & Letras, do Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Unioeste/campus de Cascavel. A escolha por artigos dessa revista justifica-se 
por se tratar de textos acadêmicos – um dos enfoques do projeto –, que, em níveis 
diferentes, careciam de um olhar especializado na revisão de texto para responder de forma 
mais satisfatória às características de um texto de divulgação científica. Também se levou 
em conta que se trata de um periódico relacionado à universidade que oferece o curso de 
revisores. Nesse sentido, o projeto toma para si também uma função social ao prestar um 

 
835 Doutora, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: alcione_corbari@hotmail.com.  
836 Doutora, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: maricelianuness@hotmail.com. 
837 Doutora, Letras, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: ccorbari@yahoo.com.br. 
838 Doutora, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: dantielligarcia@gmail.com. 
839 Mestre, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: wania.beloni@hotmail.com. 
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serviço que pode, inclusive, contribuir para a avaliação da revista, já que a atividade 
interfere na qualidade dos textos publicados. 
O exercício consistiu em revisão dos textos pelos alunos do projeto (revisores) e, na 
sequência, avaliação da atividade pela professora coordenadora. Esta propôs uma 
interlocução direta com cada revisor individualmente em comentários à margem do texto e 
em atendimento individualizado após a entrega da avaliação. Também abordou estratégias 
produtivas utilizadas pelos revisores e dificuldades recorrentes no exercício da escrita e da 
revisão. 
 
Procedimentos adotados 
 
No total, sete textos foram revisados, os quais foram disponibilizados pela editora científica 
da revista, também professora do projeto, que os enviou à coordenadora. Os textos foram 
encaminhados por estas aos alunos, que, dentro do prazo estipulado, propuseram revisão, 
considerando as características sociodiscursivas, estruturais e linguísticas do gênero 
(MARCUSCHI, 2001). Para demarcar as alterações propostas, os revisores fizeram 
intervenções no texto com o recurso Controlar alterações (Word) ativo, para que a 
professora pudesse avaliar o exercício.  
A abordagem da professora consistiu em: i. fazer as alterações no texto original 
consideradas necessárias e que não haviam sido feitas pelos revisores; ii. desfazer 
alterações propostas no texto que foram por ela consideradas inadequadas; iii. fazer 
interlocuções com o revisor, explicando a necessidade de alteração ou de desconsiderar 
as alterações já realizadas no texto; iv. avaliar a pertinência da interlocução com o autor 
proposta pelos revisores e incluir novas interações, quando necessário. 
Na sequência, a professora enviou os textos à editora científica já sem as marcas de 
interação entre revisores e professora, para que fossem encaminhados aos autores. Após 
a devolutiva dos autores à revista, a editora científica encaminhou aos alunos os e-mails 
com a resposta dos autores. Essa etapa do processo é importante porque nos permite 
receber um feedback em relação à avaliação da revisão pelo autor do texto e em relação 
às interlocuções propostas no que tange a pendências não podem ser resolvidas sem a 
colaboração do autor. 
Além do exercício de devolutiva individual para os revisores e posterior atendimento 
presencial em alguns casos, também se procedeu à analise coletiva de fragmentos, em que 
se consideraram tanto estratégias produtivas de revisão de texto quanto intervenções 
inadequadas ou falta de intervenção em casos em que esta era necessária.  
As figuras a seguir mostram alguns casos de interlocução proposta pela professora (‘user’) 
à margem do texto, direcionadas aos revisores: 
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Figura 1 – Recorte analisado coletivamente em sala (1) 

 

 
 

Figura 2 – Recorte analisado coletivamente em sala (2) 

 

 
Figura 3 – Recorte analisado coletivamente em sala (3) 

 

 
Figura 4 – Recorte analisado coletivamente em sala (4) 

 
Diferentes níveis de análises foram considerados na avaliação, como adequação às regras 
apresentadas pela gramatica normativa, ordem dos constituintes na oração e escolhas 
lexicais, por exemplo.  
Observaram-se com atenção interferências no texto que pudessem promover alterações de 
sentido muito significativas, sobretudo do ponto de vista da informação apresentada e da 
argumentação. Muitas das alterações propostas pelos revisores mudavam o querer-dizer 
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do autor, o que exigiu interferência da professora, como exemplificam os recortes (1), (2) e 
(4). 
Vale observar que textos já aceitos para publicação em geral apresentam um nível bem 
aproximado do que se espera para o gênero em questão. Nesse sentido, a maioria das 
mudanças propostas pelos revisores e dos comentários feitos pela professora incidiram 
sobre a microestrutura textual. No entanto, mesmo esse nível requer do revisor 
competências não só gramaticais, mas também textuais e enciclopédicas (YAMAZAKI, 
2009).  
Também é relevante que leve em conta o gênero e suas condições de produção e 
circulação, para que as escolhas linguísticas no nível microestrutural contribuam para uma 
organização macroestrutural coerente com os objetivos do texto. Por exemplo, a sugestão 
dada pela professora na Figura 4 envolve a escolha lexical (nível microestrutural), mas 
volta-se também para a avaliação da linguagem adequada ao gênero. Nesse sentido, é 
fundamental que o revisor circule com segurança na esfera discursiva envolvida – a 
acadêmica, nesse caso – para que considere as especificidades sociodiscursivas, 
estruturais e linguísticas do gênero em revisão. Além disso, o comentário da professora 
instiga a reflexão sobre o papel do revisor do texto na atividade de retextualização 
(MARCUSCHI, 2001) proposta. 
 
Resultados 
 
O objetivo da atividade foi avaliar as estratégias de revisão textual postas em cena pelo 
revisor, tais como adequações ao gênero, mudanças de natureza superficial (mudanças 
ortográficas e correções gramaticais) e mudanças mais profundas, que remetem a maior 
clareza e organização do texto (mecanismos de substituição, inclusão e supressão).  
O exercício mostrou-se produtivo e foi avaliado positivamente pela professora, pelos 
revisores e pelos autores do texto. Considerando que um texto pode ser corrigido de 
diferentes formas, o feedback individual permite ao revisor não só compreender os aspectos 
básicos que precisavam ser revisados, mas também avaliar em que medida sua 
intervenção está adequada ao contexto interlocutivo posto em cena. 
Entendemos que a atividade configurou-se como uma possibilidade de ampliar a 
competência textual, que, conforme Yamazaki (2009), compreende tanto o entendimento 
de fatores linguísticos e conceituais (como coerência e coesão), quanto o conhecimento 
que o revisor tem das habilidades e competências do leitor. Também explicitou a relevância 
da competência enciclopédica na atividade de revisão, aquela que tem relação direta com 
a formação ou bagagem cultural do revisor (YAMAZAKI, 2009). 
 
Considerações finais 
 
O exercício proposto, bem como as outras atividades relacionadas ao projeto, confirmam a 
análise de Lemos (2014, p. 141): “a prática profissional de revisar textos exige dedicação e 
estudo constantes, nas mais variadas áreas do conhecimento”. A atividade do revisor 
configura-se como uma tarefa bastante solitária e envolve um aperfeiçoamento baseado 
em uma formação autodidata. Nesse contexto, a interlocução com profissionais da área 
contribui para o aperfeiçoamento do olhar do revisor para o texto do outro. Entendemos que 
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promover a interação dos revisores com seus pares e dar-lhes um feedback sobre sua 
atividade de revisão configura-se, portanto, como um exercício produtivo para sua formação 
continuada.  
 
Forma de contato com a ação 
 
Contato com o projeto: alcione_corbari@hotmail.com (coordenadora); 
maricelianuness@hotmail.com (subcoordenadora). 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53677/2018 
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Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Clube de Ciências; Oficina; Ensino Médio. 

 
Resumo 
 
Neste trabalho apresentamos e discutimos as atividades elaboradas e desenvolvidas por 
estudantes, integrantes de um clube de ciências, de um colégio estadual do município 
Toledo. A principal base teórica deste projeto é a importância do uso de atividades práticas 
aliadas aos objetivos de um Clube de Ciências na escola, bem como sua relevância, sua 
visibilidade e principalmente seu caráter formador. As atividades foram realizadas por 
acadêmicos do curso de Química-Licenciatura, e todas tiveram um caráter interdisciplinar 
em que a Ciência sempre foi apresentada relacionada a alguma área do conhecimento, ou 
mesmo a um tema específico. Diante disso, as oficinas foram desenvolvidas com o clube e 
multiplicadas pelos integrantes ampliando assim o seu espaço de atuação na escola, bem 
como, fortalecendo a relação universidade e escola.  
 
Apresentação 
 
Este trabalho trata da apresentação das atividades realizadas com um Clube de Ciências 
pertencente ao Colégio Estadual Castelo Branco, localizado na cidade de Toledo. Todas 
as atividades foram realizadas nas dependências do Colégio, utilizando-se de espaços 
diversificados como sala multiuso, laboratório, pátio etc. O Clube de Ciências no qual as 
atividades, organizadas na forma de oficinas, são integradas por estudantes de todas as 
séries do ensino médio. 
Os autores Maia e Silva (2018), definem Clube de Ciências como sendo um ambiente onde 
os debates, discussões e troca de ideias sobre ciências e temas relacionados a ela são 
independentes da rigidez da sala de aula tradicional, proporcionando assim uma educação 
científica considerada essencial à participação política e cidadã. No Clube de Ciências os 
estudantes têm mais liberdade de expor suas ideias, sua curiosidade e construir seu próprio 
conhecimento usando metodologias científicas de forma prática. Essas características do 
Clube de Ciências propiciam um ambiente de aprendizagem, que pautado na ciência, na 
tecnologia, na sociedade e no meio ambiente, possibilita aos estudantes vivenciarem a 
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ciência e perceberem que as questões cientificas não estão isoladas do seu contexto social, 
político e ambiental (MAIA e SILVA, 2018). 
No Brasil, segundo Buch e Schroeder (2011), os Clubes de Ciências surgiram na década 
de 1970, e são constituídas por estudantes que se reúnem de forma regular, geralmente no 
contraturno, a fim de realizarem atividades com temas ou problemáticas específicos. Sua 
finalidade é a de desenvolver o interesse do estudante pela ciência, além de fomentar uma 
visão mais construtivista acerca dela. Os Clubes de Ciências recebem a supervisão de 
professores devidamente qualificados, que orientam as ações dos estudantes no sentido 
de lhes proporcionar uma educação científica muito mais significativa, de modo que 
ampliem sua alfabetização científica.  
Atualmente o ensino de ciências busca por iniciativas que propiciem um diálogo mais 
próximo entre as teorias e as evidências, ou seja, a proposição de atividades que utilizem 
metodologias diversificadas que aliem teoria e prática ao estimular o pensar do estudante. 
Assim, o Clube de Ciências se estabelece como um meio de interação social e cultural, 
onde discussões e diferentes instrumentos de ensino e aprendizagem favorecem a 
construção de ideias de maneira coletiva, para que posteriormente tais ideias que circulam 
no meio social sejam internalizadas (MAIA e SILVA, 2018). 
O Clube de Ciências do Colégio Estadual Castelo Branco foi criado em 2015, e ao longo do 
tempo atendeu diversos estudantes. Atualmente, ele conta com a participação de trinta 
estudantes que se encontram em contraturno e empreendem de duas a três horas 
semanais para desenvolver atividades teóricas e práticas.  De acordo com a Coordenação 
do clube, seu objetivo não é transformar os estudantes em cientistas, mas sim, fazer com 
que eles compreendam a importância da ciência e participem efetivamente da vida escolar. 
O objetivo maior é torná-los cidadãos melhores que contribuam coma vida em sociedade. 
No clube de ciências os estudantes são envolvidos em projetos interdisciplinares de 
educação ambiental e preservação do meio ambiente, por meio de ações dentro da escola 
como o controle do Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos – PGRS, realização de 
coleta seletiva e o controle dos focos de Dengue. Estes projetos visam que o estudante 
ajude a preservar sua escola e estenda isso à sua comunidade, seu trabalho e sua vida.  
 
O projeto “Quero ciência” e suas ações 
 
Segundo Carvalho (2012), para que a aprendizagem do estudante seja significativa, ele 
deve transitar da atividade manipulativa para a reflexiva. Em outros termos, a autora define 
e distingue o fazer lição, do fazer ciência. O primeiro, diz respeito àquilo que o estudante 
faz em sala de aula de forma mecânica, livre de reflexões ou de questionamentos, ou seja, 
é a mera reprodução do conhecimento repassado pelo professor. O segundo, diz respeito 
ao trabalho manipulativo aliado ao intelectual, nele o estudante precisa reflexionar sobre o 
que está fazendo, precisa questionar-se e buscar construir por si só seu conhecimento.  
É neste sentido que, no fazer ciência, o desenvolvimento de atividades práticas se torna 
importante frente a este processo de construção do conhecimento. Elas permitem aos 
estudantes se questionarem, testarem hipóteses, coletarem dados, discutirem resultados, 
reflexionarem sobre o tema em questão e por fim se apropriarem do conhecimento 
científico.  
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Com base nestes pressupostos, este projeto de extensão não teve por objetivo criar um 
clube de ciências, mas implementar as atividades de um clube já existente, que busca 
ampliar suas atividades na escola. Nossa temática de estudo e nosso objetivo, é 
desenvolver atividades - aqui chamadas de oficinas - que promovam o envolvimento ativo 
dos estudantes. Para tanto, foram desenvolvidas, com os estudantes do Clube de Ciências 
de um colégio estadual do município de Toledo, oficinas sobre ciências e suas relações, 
exercitando a interdisciplinaridade e incentivando o gosto pela ciência. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Todo o trabalho realizado no projeto foi organizado de modo a desenvolver oficinas com o 
Clube de Ciências para que ele pudesse implementar as ideias contidas nessas atividades 
(iguais ou semelhantes) em atividades com a comunidade escolar. Isso significa que 
objetivamos uma espécie de multiplicação de ideias, a partir das oficinas realizadas por 
nós, conforme o esquema da Figura 1.  

 

 
 

Figura 1 – Esquema de trabalho com o Clube de Ciências 

 

As atividades do projeto foram organizadas e estão sendo realizadas conforme as seguintes 
etapas: Etapa1 - Elaboração das oficinas pelos acadêmicos participantes do projeto “Quero 
Ciência” e sua coordenadora. Estas oficinas apresentam caráter interdisciplinar fazendo 
relações entre ciência e arte, ciência e filmes, ciência e trabalho na indústria e ciência e 
história. Etapa 2 - Desenvolvimento de uma ou mais oficinas com o Clube de Ciências, a 
partir de um cronograma previamente acordado com a Coordenação do Clube de Ciências 
alternando os dias da semana e o turno para abranger a todos os integrantes. Etapa 3 - 
Realização da atividade de multiplicação pelos integrantes do clube, conforme suas 
adequações, para a comunidade escolar.  
Os encontros são realizados mensamente com o clube para efetuar as oficinas, bem como, 
o retorno das atividades realizadas pelo clube na escola. 
 
Resultados 
 
Foram elaboradas 06 oficinas relacionadas aos temas apresentados anteriormente, sendo 
elas:  

• Oficina 1: “Ser Cientista”; 

• Oficina 2: Mídia na Ciência; 

• Oficina 3: Classificação e Rotulagem de Risco Químico;  

• Oficina 4: Boas Práticas de Laboratório; 

• Oficina 5: Poesia e Ciência; 

• Oficina 6: Flogisto – História da Ciência.  
 

Elaboração das 
oficinas pelo grupo

Desenvolvimento das oficinas 
com o Clube de Ciências

Atividade de multiplicação

do Clube de Ciências com a Escola
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Até o momento da elaboração deste texto, foram realizadas as oficinas 1, 2 e 3, e ainda, já 
foram realizadas as atividades de multiplicação das oficinas 1 e 2 (conforme quadro 1). Por 
este motivo, discutimos, a partir deste ponto, os resultados relativos ao trabalho completo 
das oficinas 1 e 2.  
 

Quadro 1 - Datas das atividades realizadas e previstas 

Oficinas Atividade de Multiplicação 

1. 25/09/2018  25/10/2018 

2. 05/11/2018 30/04/2019 à 13/05/2019 

3. 26/03/2019 A ser realizada 

4. 06/06/2019 A ser realizada 

5. 25/06/2019 A ser realizada 

6. Data a ser definida A ser realizada 

 
Oficina 1: “Ser Cientista”: A primeira oficina tinha como objetivo discutir as ideias de ciência 
e cientista bem como discutir sobre a construção do conhecimento a partir de teoria e 
modelos. Inicialmente investigamos quais representações os integrantes do clube 
apresentavam em relação à ciência, ao cientista e ao trabalho científico por meio de 
questões para debate e desenhos de cientistas, produzidos por professores, projetados em 
multimidia.  Também desenvolvemos uma atividade prática, baseada no capítulo intitulado 
Os Modelos e a Ciência, presente no Manual COMQUÍMICA das crianças II (SANTOS e 
ALVES, 2019), na qual os estudantes precisam conjecturar sobre como são os objetos no 
interior de um cubo fechado, e ainda, elaborar um desenho que sirva de modelo explicativo. 
Esta oficina foi desenvolvida no período matutino, contando com a presença de 18 
estudantes, conforme a Figura 2.  
A atividade de multiplicação desenvolvida pelos estudantes foi realizada no dia 25/10/2018, 
para 14 pessoas, sendo elas, estudantes, agentes educacionais e professores, conforme a 
Figura 3.  
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Figura 2 e 3 – Imagens da oficina 1 realizada com o clube e a as atividades de multiplicação. 

 

Oficina 2: Mídia na Ciência: A segunda oficina se tratava da observação e 
discussão da Ciência presente no Filme Jurassic World: Reino Ameaçado. O 
filme foi reproduzido na íntegra para os estudantes, seguida de uma discussão 
acerca das ideias de ciência presentes no filme. Foi solicitado aos estudantes 
que se organizassem em grupos e descrevessem como a ciência é apresentada 
no filme e onde é possível identificar alteração do curso natural da vida. A partir 
disto surgiram discussões em relação ao uso da genética, bioética, limites do 
uso da ciência, os lados positivos e negativos do conhecimento científico, os 
aspectos econômicos e sociais que conduzem a ciência na atualidade e a 
relação entre ciência e guerra. Esta oficina foi desenvolvida no período 
vespertino, contando com a presença de 24 estudantes.   
A atividade de multiplicação realizada pelos estudantes foi desenvolvida entre 
os meses de abril e maio para 152 estudantes das turmas de 3º ano do ensino 
médio. Os integrantes do clube utilizaram trechos de filmes para abordas os 
conceitos de genética, Figura 3.  
 

  
 

Figura 3 – Imagens da oficina 2 desenvolvida com o clube e sua multiplicação 

 

Considerações Finais 
 
Diante do exposto, considerando que o projeto ainda esteja em andamento, é 
possível concluir até o presente momento que as atividades já desenvolvidas 
foram satisfatórias, visto que a relação Escola-Universidade foi desenvolvida 
como o planejado, obtendo bons resultados na multiplicação das oficinas pelo 
Clube de Ciências.  
É importante lembrar também que, em todas as atividades propostas os 
estudantes foram participativos e engajados tanto no desenvolvimento e quanto 
na elaboração das atividades de multiplicação. Dessa forma, foi possível 
relacionar a ciência de forma interdisciplinar com as temáticas escolhidas, 
ampliando as relações possíveis de ciência na vida dos estudantes. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 



 

 

Pá
gi

n
a1

06
5

 

Os contatos podem ser realizados via e-mail da coordenadora: 
rosana.leite@unioeste.br, pelo e-mail do NECTO – Núcleo de Ensino de 
Ciências de Toledo necto.unioeste@gmail.com ou pelo telefone: (45) 3379-4013 
(também do NECTO). 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
555588/2018 
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REABILITAÇÃO FÍSICA DE PACIENTES COM SEQUELAS 
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Reabilitação; Funcionalidade; Fisioterapia. 
 
Resumo 
 
As sequelas de lesões do sistema nervoso central normalmente incluem o estado 
chamado de espasticidade. A espasticidade é consequência de uma alteração 
na inervação modulatória descendente que influência o estado de tensão dos 
músculos, deixando-os mais tensos, comprometendo as funções e qualidade de 
vida do paciente. Sendo assim, o atendimento a pacientes neurológicos visa 
minimizar os efeitos da incapacidade do paciente, seja ela permanente ou não, 
e readquirir a máxima independência funcional possível, estimulando as 
atividades de vida diária (AVD), normalização do tônus postural, redução da 
espasticidade e de padrões patológicos, melhorando assim habilidades 
cognitivas e de memória e prevenindo futuras complicações, objetivando sempre 
um tratamento especializado e individualizado para cada paciente. Portanto o 
presente projeto tem como objetivo estabelecer um programa de reabilitação 
baseado no reestabelecimento de tarefas funcionais em pacientes com lesões 
neurológicas, que consiste em uma avaliação para identificar as alterações 
fisiológicas que geram comprometimento funcional e traçar objetivos que 
contemplem a melhora da execução de tarefas cotidianas. O projeto tornou 
possível que o atendimento fisioterapêutico aos pacientes neurológicos fosse 
ampliado e forneceu norteadores para um tratamento mais especializado e 
individualizado. 
 
 
Apresentação 
 

 
844 Professor Doutor, Fisioterapia, CCBS, Cascavel, E-mail: feraaragao@gmail.com. 
845 Discente Bolsista, Fisioterapia, CCBS, Cascavel, E-mail: nati.dl@hotmail.com. 
846 Discentes Colaboradores do Curso de Fisioterapia, CCBS, Cascavel. 
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As lesões neurológicas centrais compreendem um grupo de alterações do 
encéfalo e da medula que acontecem mais frequentemente a partir de traumas 
ou disfunções vasculares, essas afecções deixam sequelas motoras 
relacionadas principalmente à hemiplegia, que corresponde ao 
comprometimento motor de um lado do corpo a partir da lesão do chamado 
sistema piramidal, uma rede neural responsável pelos movimentos voluntários, 
e também a paraplegia e tetraplegia, pelo acometimento medular (BERGE; 
LANGHORNE, 2014). 

As sequelas de lesões do sistema nervoso central normalmente incluem 
o estado chamado de espasticidade. A espasticidade é consequência de uma 
alteração na inervação modulatória descendente que influencia o estado de 
tensão dos músculos, deixando-os mais tensos (GHAI et al., 2013). Nesse 
contexto, os indivíduos possuem grande dificuldade de coordenar movimentos 
voluntários em função do aumento da tensão de grupos musculares agonistas e 
antagonistas concomitantemente. Nessa situação, os sujeitos são incapazes de 
relaxar o(s) membro(s) em questão e muitas vezes deixam de executar tarefas 
motoras voluntárias relacionadas à atividade de vida diária, também chamadas 
de funcionais, tais como: locomover-se, vestir-se, escrever, realizar a higiene 
pessoal e até falar. 

Nas ultimas décadas, houve uma necessidade de mudança da 
fisioterapia, para aspectos que contribuíssem mais com a reabilitação 
neurológica, uma vez que o desenvolvimento científico e tecnológico permitiu 
uma maior compreensão dos mecanismos de reorganização cerebral. Este 
avanço tornou-se de extrema importância, visto que doenças mentais e 
neurológicas afetam aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo, 
representando um terço do total de casos de doenças não transmissíveis (OMS, 
2013). 

No Brasil, nos últimos 10 anos, constatou-se que traumas mecânicos 
deixaram inválidos 1 milhão de pessoas, com destaque para os acidentes de 
trânsito. Além disso, segundo o Manual de Merck, o traumatismo 
cranioencefalico (TCE), em comparação com qualquer outra lesão neurológica, 
é a principal causa de morte e invalidez entre os indivíduos com menos de 50 
anos de idade (VIÉGAS, 2013). 

As lesões neurológicas variam de acordo com a diversidade do quadro 
clínico, entretanto, depende muito do tipo de acidente, da extensão da lesão em 
questão, do grau do dano neurológico, quais partes do sistema nervoso foram 
afetadas, da rapidez do atendimento de urgência, da eficácia do tratamento e do 
processo, da idade e capacidade anteriores do paciente, estado mental, 
motivacional e condições associadas. 

Nesse sentido, é de fundamental importância que o atendimento 
fisioterapêutico tenha enfoque nas ações de reabilitação dos ganhos funcionais 
do paciente, pois o indivíduo deve desenvolver estratégias para suprir os déficits 
e se adaptar as novas formas de executar as tarefas cotidianas e lidar com novas 
limitações. 

Tanto quanto identificar a lesão, é importante ao fisioterapeuta o 
discernimento acerca das possibilidades envolvidas em cada tipo de reabilitação 
que envolve padrões de tônus e movimentos diferentes. O tratamento 
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fisioterapêutico adequado traz benefícios evidentes à qualidade de vida dos 
sujeitos acometidos pelos tipos de lesão citados e podem também proporcionar 
a reeducação do tônus e do movimento voluntário por meio de diversas técnicas 
de fisioterapia (PAGE et al., 2013). 

Entretanto, para que o tratamento seja eficaz é importante que o 
profissional fisioterapeuta saiba avaliar com precisão as alterações funcionais de 
cada paciente. Somente assim, será possível traçar objetivos e executar técnicas 
que poderão ajudar efetivamente a reabilitação desses sujeitos. A propedêutica 
neurológica é infelizmente ainda uma área que muitos profissionais possuem 
dificuldades em identificar as alterações exatas que envolvem as questões 
fisiológicas do sistema nervoso e que causam uma variedade de sinais e 
sintomas clínicos (SULLIVAN et al., 2013). 

Programas de atuação fisioterapêuticos para os pacientes com lesões 
neurológicas a partir da avaliação e do programa de reabilitação baseado no 
reestabelecimento de tarefas funcionais têm sido bem aceito e demonstrou ser 
bastante adequado para reabilitação após uma lesão do sistema motor 
(SULLIVAN et al., 2013). Nesse processo o profissional deve identificar as 
alterações fisiológicas que geram as alterações funcionais e traçar objetivos que 
contemplem a melhora da função e execução de tarefas cotidianas dos 
pacientes. 

Desta forma, coloca-se em prática um dos direitos do ser humano, a 
saúde – que deve ser garantida a todos por meio de políticas públicas, sociais e 
econômicas – que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção 
e recuperação (Constituição Federal de 1988, artigo 196). 

A diminuição do grau de dependência do paciente, por meio do tratamento 
das lesões neurológicas, melhora a qualidade de vida do indivíduo, de seus 
familiares e cuidadores, pois diminui a sobrecarga destes e também possibilita 
ao paciente, novas formas adaptativas de realização de tarefas, reintegrando-o 
a sociedade de uma forma mais rápida, e contribuindo para uma vida mais 
saudável dos mesmos. 

Não obstante, justifica-se, também, este projeto na tentativa de diminuir, 
mesmo que pouco, a lista de espera para esse tipo de paciente no CRF-
Unioeste, que hoje conta com aproximadamente 160 indivíduos. Pacientes 
neurológicos, não raramente, persistem em tratamento por 2 a 3 anos. A 
rotatividade de pacientes no setor de reabilitação neurológica é baixa, já que os 
critérios para um paciente neurológico obter alta do tratamento são demorados. 
Assim, nossa tentativa é também diminuir a angústia e sofrimento das pessoas 
que estão esperando tratamento e não possuem condições de pagar em clínicas 
particulares especializadas. 
 
 
 
Procedimentos Adotados 

 
O programa de tratamento foi realizado na clínica de Fisioterapia da 

UNIOESTE/Campus Cascavel. Foram recrutados  37 pacientes após serem 
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submetidos à triagem, respeitando da lista de espera do Centro de Reabilitação 
Física (CRF Unioeste). A triagem teve fluxo contínuo e em seguida, os 
selecionados foram submetidos à avaliação neurológica especializada visando 
identificar as prioridades no tratamento. Para o tratamento foi utilizada a estrutura 
do Centro de Reabilitação Física (CRF) da UNIOESTE e todos os seus recursos. 

Baseada na disponibilidade dos pacientes foram realizados atendimentos 
individualizados duas vezes por semana com equipes especializadas de 
supervisores (discentes do curso de fisioterapia - colaboradores), que receberam 
todo treinamento necessário para desempenhar as atividades propostas.  

Proporcionaram-se movimentos específicos para o tratamento das 
alterações de cada indivíduo, levando em consideração a análise criteriosa das 
especificidades de cada um, de forma a tornar simples a seleção de exercícios 
e a aplicação de técnicas para cada indivíduo.  
 
 
Resultados 
  
 Os exercícios que foram empregados durante os atendimentos se 
aplicaram de acordo com a particularidade de cada doença e do 
comprometimento que cada paciente apresentou na avaliação inicial. Estes 
exercícios compreendiam: alongamentos e fortalecimentos das musculaturas 
afetadas, mobilizações articulares, quebra de padrão espástico, exercícios para 
melhora do controle de tronco para os pacientes que tinham este déficit, 
exercícios para equilíbrio e coordenação, exercícios posturais, treino de 
descarga de peso em pacientes hemiplégicos, exercícios para melhora do 
padrão de marcha. 

Ao todo atendemos 37 pacientes, sendo, 10 com seqüelas de AVE, 6 de 
TCE, 2 da Síndrome Guillain-Barré, 7 TRM, 5 Parkinson, 1 Mielite Transversa, 2 
ELA, 3 Esclerose Múltipla e 1 com Distrofia de Duchenne. Destes pacientes 11 
eram mulheres e 26 homens com média de idade de 46,84 anos. 

Os pacientes como um todo referiram perceber a importância dos 
atendimentos fisioterapeuticos, relatando melhora de quadros álgicos e melhora 
funcional. 

No caso das doenças de característica progressiva, as condutas 
realizadas visaram a manutenção das funções do paciente (ADM, força 
muscular, equilíbrio, coordenação) presentes  pelo máximo de tempo possível, 
não havendo assim evolução do quadro. 

Paralelo ao projeto de extensão, foi desenvolvido um projeto de pesquisa 
onde através de escalas, puderam se identificar quais os melhores pacientes 
para entrarem no atendimento. 

 
 
Considerações Finais 
 

O projeto tornou possível que o atendimento fisioterapêutico aos 
pacientes neurológicos fosse ampliado, dando a oportunidade a esses indivíduos 
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de receberem um tratamento adequado e melhorar sua qualidade de vida e a de 
seus familiares.  

Além disso, aumentou a rotatividade de pacientes neurológicos, 
diminuindo a fila de espera do setor e forneceu norteadores para um tratamento 
mais especializado e individualizado de acordo com o déficit de funcionalidade 
de pacientes com sequelas neurológicas.  

Desta forma, os indivíduos atendidos estão sendo beneficiado com a 
diminuição da deficiência motora, maior ganho de equilíbrio e coordenação, 
aumento da força e mobilidade geral, tornando o paciente mais funcional e 
independente. 
 
 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail para contato: Fernando Aragão (feraaragao@gmail.com) e Natália de 
Lima (nati.dl@hotmail.com)  
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
42626/2014 
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Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: IST’s; educação em saúde; diagnóstico precoce. 

 
Resumo 

Infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) configuram-se como um 
grave problema social, econômico e de saúde. O presente texto almeja relatar 
experiências e contribuições do Projeto de Extensão “ISTeja Prevenido” durante 
a realização de uma de suas atividades que são a realização dos testes rápidos 
para as infecções AIDS e Sífilis, no Campus de Cascavel da Unioeste. Em abril 
de 2019, juntamente com a equipe do Centro de Doenças Infecto-Parasitárias 
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(CEDIP) foram realizados 225 testes, sendo que todos os participantes 
receberam orientações acerca de educação sexual e prevenção de IST’s, além 
da distribuição de preservativos. Esta atividade, visa contribuir com uma das 
metas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (Unaids), que 
tem o objetivo de erradicar mundialmente a epidemia do HIV até 2030, ue é 
aumentar o número de pessoas testadas na população mundial. 

 
Apresentação 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ocorrem, diariamente, 
mais de um milhão de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). 
Ao ano, estima-se 357 milhões de novas infecções, entre elas HIV, HPV, sífilis, 
gonorréia e tricomoníase. 

 Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por 
microrganismos, como vírus e bactérias, e transmitidas, principalmente, através 
de relações sexuais com uma pessoa que esteja infectada, sem o uso de 
métodos de prevenção. Ainda, a transmissão pode ocorrer verticalmente, isto é, 
da mãe para o feto, através da membrana placentária, ou por meio do contato 
com o sangue de uma pessoa que possua o microorganismo.1,2 

Em relação ao HIV/AIDS, a incidência está crescendo em números 
alarmantes, sendo que em uma década, o índice de contágio aumentou de 2,8 
casos por 100 mil habitantes para 5,8. De acordo com o Ministério da Saúde 
(MS), em 2016, 827 mil pessoas viviam com HIV/AIDS no Brasil, sendo que 112 
mil possuíam o vírus, mas não sabiam. A possível reemergência da epidemia de 
HIV/AIDS torna-se mais evidente quando analisada a incidência em gerações 
específicas. Os casos de AIDS diagnosticados entre 15 e 24 anos, isto é, os 
nascidos na década de 1990, e que iniciaram sua prática sexual quando o 
impacto dos antirretrovirais já era fortemente visível na sociedade, possuem 
taxas de incidência de AIDS 3,2 vezes maiores do que aqueles que aqueles 
nasceram em 1970, e que iniciaram a vida sexual durante o aparecimento da 
doença no mundo, época na qual surgiram os primeiros conhecimentos acerca 
dos métodos de transmissão e prevenção, e o medo da infecção pelo vírus HIV 
imperava.3 

Dados divulgados no Boletim Epidemiológico do MS, no ano de 2017, o 
Brasil está passando por um período crítico de aumento no número de infecções 
por Sífilis.  No ano de 2016 foram notificados 87.593 casos de sífilis adquirida, 
37.436 casos de sífilis gestacional e 20.474 casos de sífilis congênita. 
Salientando que tais números são, possivelmente, maiores, visto que muitas 
infecções são subdiagnosticadas.2 

 De acordo com o Departamento de DST e AIDS, os custos anuais com 
HIV/AIDS, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto nos sistemas 
suplementares, superam 1 bilhão de reais anualmente, configurando um 
problema também de questão econômica, considerando que o Brasil é um país 
ainda em desenvolvimento.1 

 A população jovem, especialmente, configura-se como uma faixa etária 
vulnerável à aquisição de IST’s, visto que representa um período no qual o 
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indivíduo possui características comportamentais, afetivas e sexuais instáveis, 
relacionadas ao desenvolvimento da autonomia, iniciação à vida sexual, 
experimentação e troca de parceiros, além da crença no mito da 
invulnerabilidade. Dessa forma, tais indivíduos podem se arriscar de forma 
inconsequente, e ainda, fazer o uso de substâncias psicoativas, corroborando a 
exposição a situações de vulnerabilidade, como as relações sexuais eventuais e 
desprotegidas. 4 

 Considerando o aumento da incidência de IST’s na população brasileira, 
e as consequências humanas, sociais e econômicas que tais entidades 
acarretam, foi criado, em 2017, o Coletivo ISTeja prevenido. Com o intuito de 
discutir e implementar estratégias que visavam à educação sexual e prevenção 
de IST’s, especialmente na população jovem, estudantes de diferentes cursos 
que participaram do curso de formação de protagonistas juvenis promovido pelo 
programa Estadual de Prevenção das IST/HIV, deram início a esse projeto. 
Desde o início, o projeto contou com o auxílio do Centro Especializado de 
Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP), desenvolvendo ações voltadas 
principalmente à população jovem, tais quais, distribuição de cartazes, 
preservativos e flayers nas dependências da universidade, realização de 
campanhas de testes rápidos, discussões na forma de  roda de conversa e 
palestras, e também a participação com estandes em eventos promovidos na 
cidade de Cascavel. Neste trabalho relatamos como foi a realização da 
campanha de teste rápido realizado em abril de 2019. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Considerando os dados crescentes das IST’s, com destaque para Sífilis 
e HIV, o coletivo ISTeja prevenido, Projeto de Extensão vinculado à UNIOESTE, 
à Universidade Sem Fronteiras, e em colaboração com o CEDIP, realizou, no dia 
03/04/2019, a terceira campanha de testes rápidos para tais infecções no 
ambulatório do Campus da UNIOESTE de Cascavel. 

Previamente ao evento, os discentes realizaram treinamento com a 
enfermeira infectologista do CEDIP, de modo a estarem adequadamente 
habilitados à coleta. 

Em relação à divulgação, na semana anterior, os integrantes do coletivo 
visitaram todas as salas de aula do campus de Cascavel, e convidaram os alunos 
à participarem da coleta, salientando a importância de se ter conhecimento 
acerca da sua condição de portador ou não de infecções sexualmente 
transmissíveis. Além disso, os extensionistas confeccionaram cartazes e flayers 
(Figura 1), que foram distribuídos por toda a Universidade e publicados online, 
em redes sociais como Instagram, WhatsApp e Facebook. Além desta 
divulgação foi criado um evento na página do facebook para promover a 
atividade (Figura 2). 
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Figura 1 – Flayer utilizado para divulgação nas redes 
sociais 

Figura 2 – Criação do 
evento na página do 

Facebook 

 
A ação se desenvolveu em três períodos, matutino, vespertino e noturno, 

de modo a possibilitar que estudantes, professores e servidores de todos os 
turnos participassem. Além disso, foi aberto ao público, de modo que toda a 
comunidade cascavelense pudesse participar. 

Os integrantes do projeto se dividiram quanto às tarefas a serem 
desenvolvidas, alguns ficaram responsáveis pela realização dos testes, 
enquanto outros eram responsáveis por chamar os indivíduos a serem testados, 
ou entregarem o resultado dos testes, quando negativos. No caso de testes 
positivos, a comunicação da notícia ao paciente era realizada pela enfermeira do 
CEDIP, considerando que a mesma era a única habilitada legalmente para essa 
finalidade. 

Concomitantemente aos processos citados, alguns extensionistas 
distribuíram preservativos, femininos e masculinos, tirando as dúvidas da 
população acerca de educação sexual e prevenção de IST’s. Ainda, a ação 
contou com o auxílio de um assistente social do CEDIP, o qual complementava 
as orientações realizadas pelos alunos do projeto. 
 
 
Resultados 

 
Ao todo, foram realizados 225 testes rápidos, sendo dois positivos para 

sífilis, e nenhum para HIV. Ou seja, somente 0,9% dos indivíduos testados 
apresentaram sorologia positiva Sífilis, sendo um homem de 19 anos, e uma 
mulher de 48 anos. Salienta-se, contudo, o fato desses números não indicarem 
a quantidade absoluta de pessoas infectadas, tanto pela bactéria da Sífilis, o 
Treponema pallidum, quanto pelo vírus HIV. Isso devido ao conceito de janela 
imunológica, expressão usada para designar o período que um organismo leva, 
a partir de uma infecção, para produzir anticorpos que possam ser detectados 
através exames de sangue, entre eles, os testes rápidos.  
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Para o vírus HIV, a janela imunológica é de 30 dias, enquanto para a 
Sífilis, é em torno de quatro a seis semanas. Desse modo, quando os indivíduos 
testados relatavam que tiveram relações sexuais desprotegidas (entre outras 
práticas que envolvessem troca de fluídos, como compartilhamento de seringas) 
em um período inferior ao da janela imunológica, os extensionistas orientavam 
que os mesmos procurassem repetir a testagem no CEDIP, após algumas 
semanas para confirmar o resultado. 

Convém lembrar a possibilidade de ocorrência de falsos positivos, para 
ambas as infecções. Em relação à Sífilis, até 2% da população pode possuir 
teste falso positivo, em virtude de reações cruzadas, na vigência de doenças 
como Lúpus, Artrite Reumatoide, Hanseníase, Mononucleose e patologias 
hepáticas. Desse modo, os protocolos preconizam que, na ocorrência de um 
teste rápido positivo, o paciente seja submetido a maiores investigações clínicas 
e laboratoriais. Nesse sentido, as pessoas que apresentaram testes rápidos 
positivos, no evento promovido pelo ISTeja prevenido, foram encaminhadas ao 
CEDIP, de modo a esclarecerem a hipótese diagnóstica. 

 

 
Figura 3 – Integrantes do Coletivo ISTeja Prevenido e do CEDIP, durante a 

realização da 3a Coleta de Testes Rápidos de HIV e Síflis 

 
Considerações Finais 
 
 Embora as Infecções Sexualmente Transmissíveis sejam uma ameaça ao 
desenvolvimento social e econômico de uma sociedade, elas são 
completamente evitáveis, por meio de medidas educacionais e preventivas. 
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Nesse sentido, o Coletivo ISTeja Prevenido, através de estratégias, como a 
realização de testes rápidos para HIV e Sífilis, associado a orientações sobre 
medidas de prevenção e controle de IST’s, colabora, localmente, com a 
educação em saúde. 
 Salienta-se, ainda, o fato de que duas pessoas assintomáticas, e que não 
sabiam portar uma IST, foram diagnosticadas durante a ação. Desse modo, o 
projeto possibilitou que as mesmas tivessem conhecimento acerca de sua 
condição, e fossem encaminhadas para realizarem o correto tratamento, 
evitando, assim, complicações futuras. Ademais, evitou-se que tais pessoas 
infectassem seus parceiros sexuais, finalizando, assim, um ciclo de contágio. 
 
Forma(s) de contato com a ação: 
 
E-mail: istejaprevenido@gmail.com 
Instagram: @istejaprevenido 
Facebook: https://www.facebook.com/coletivoistejaprevenido/ 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR):  53013/2017 
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Resumo 
 
O presente trabalho relata a experiência em ministrar uma oficina para os 
professores do município de Dois Irmãos do Buriti – MS, durante o projeto de 
extensão denominado Projeto Rondon – Operação Pantanal. O objetivo da 
atividade foi utilizar os conceitos de “poder” e “disciplina”, de Michel Foucault, 
como instrumentos de análise e recursos metodológicos sobre o cotidiano 
escolar, a fim de construir coletivamente a compreensão acerca da relação entre 
ensinar e aprender como relação de poder.  
 
Apresentação 
 

A oficina intitulada “Relações de Poder e Disciplina Escolar” surgiu da 
necessidade de realizar um curso de formação continuada com os professores 
do município de Dois Irmãos do Buriti (DIB). O curso foi ofertado em dois dias e 
alcançou um público de aproximadamente 180 profissionais da rede municipal e 
estadual da educação de DIB. A ideia da oficina nasceu da interação entre as 
áreas de Pedagogia e Ciências Sociais, e pela mediação de rondonistas dessas 
duas áreas, que viram a atividade de formação docente como oportunidade de 
coletivamente trabalhar com os educadores do município sobre as categorias de 
análise propostas por Michel Foucault. 

Preliminarmente, é necessário o entendimento sobre dois aspectos 
essenciais às teorizações foucaultianas, quais sejam: na vida social, poder 
significa a capacidade de agir ou de determinar o comportamento de outra(s) 
pessoa(s); relações de poder perpassam todas as relações sociais e essas 
relações são produtivas e não somente repressivas. Peters (2000, p. 44) é 
esclarecedor ao afirmar que: 
 

 
852 Doutor, Química, CECE, Toledo. E-mail: marcos.moraes@unioeste.br.   
853 Doutora, Engenharia de Pesca, CECE, Toledo. E-mail: thais.bignotto@unioeste.br.  
854 Acadêmica de graduação, Pedagogia, CCH, Francisco Beltrão. E-mail: 
jaqueline_antonello@hotmail.com. 
855 Cientista Social, CCHS, Toledo. E-mail: malu.bettoni@gmail.com. 
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O poder é produtivo porque ele não é apenas repressivo, mas 
também cria novos saberes – que podem não apenas oprimir, 
mas também libertar. Ele está disperso porque não está 
localizado em um único centro como, por exemplo, o Estado. 
Além disso, o poder faz parte da constelação de “saber-poder”, 
o que significa que o saber, no sentido das práticas discursivas, 
é produzido por meio do exercício do poder, a serviço do controle 
do corpo. 
 

Muitas vezes a compreensão do poder é colocada na relação entre 
Estado, política e poder. Mas, a transferência de todo o exercício de poder para 
o Estado acaba tornando os cidadãos seres passivos. Contrariamente a esse 
tipo de posicionamento, alguns autores das ciências humanas, notadamente, 
estudiosos do pós-estruturalismo856, trouxeram análises sobre a microfísica do 
poder, que acontece nas relações entre indivíduos, colocando o sujeito como ser 
ativo nas relações de poder.  

O poder se refere à probabilidade de exercer e impor a própria vontade 
numa relação social, mesmo contra a resistência alheia. Nesse sentido, todas as 
relações sociais que se estabelecem entre indivíduos, instituições e 
coletividades são também relações de poder, que podem se apresentar de 
maneira explícita ou não. É o caso, por exemplo, das relações entre marido e 
esposa, namorados, pais e filhos, professor e alunos.  

Além disso, é importante enfatizar que poder e saber são elementos 
imbricados, pois, “não há relação de poder sem constituição correlata de um 
campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo 
relações de poder (FOUCAULT, 2014, p. 31). O poder não se ancora numa 
instituição. O saber, pelo contrário, se sustenta em elementos formais como a 
linguagem, o olhar e a fala e, portanto, é ensinável. Na medida em que a escola 
trabalha com os saberes, faz-se necessário o entendimento por parte do público 
docente sobre como “poder e saber se entrecruzam no sujeito, seu produto 
concreto [...] e aquilo que opera esse cruzamento nos sujeitos é o discurso” 
(VEIGA-NETO, 2016, p. 128). Nesse sentido, pode-se afirmar que o instrumento 
para o exercício do poder-saber é o discurso, pois, todo discurso é uma forma 
de impor a verdade.  

Dentro do ambiente escolar ocorrem diversos aspectos de relações de 
poder: entre professor e aluno, direção e equipe pedagógica, entre alunos e 
essas relações atuam, de modo implícito ou explícito, na produção dos próprios 
sujeitos. Nesse caso, “o ponto importante será saber sob que formas, através de 
que canais, fluindo através de que discursos o poder consegue chegar às mais 
tênues e mais individuais das condutas” (FOUCAULT, 1988, p. 18). Visando 
materializar tais discussões acerca da microfísica do poder, do disciplinamento 
escolar e da importância desses aspectos na qualificação dos processos de 
ensino e aprendizagem, a oficina com os profissionais da educação foi 

 
856 “O pós-estruturalismo pode ser caracterizado como um modo de pensamento, um estilo de 
filosofar e uma forma de escrita” (PETERS, 2000, p. 28). De modo geral, pode ser qualificado 
como um movimento do pensamento. 
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organizada de maneira que contemplasse diferentes estratégias e recursos 
didático-metodológicos, descritos a seguir.  
 
Procedimentos Adotados 
 

A oficina foi realizada em julho de 2018 e abrangeu um público de 
aproximadamente 180 profissionais da educação, dentre estes, professores e 
demais funcionários da rede municipal e estadual de educação, incluindo 
escolas indígenas e escola do campo. Essa atividade foi ministrada por duas 
graduandas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), sendo 
uma do curso de Pedagogia e outra do curso de Ciências Sociais, tornando o 
debate interdisciplinar. Por meio de dinâmicas, vídeos, exposição e debates, 
buscou-se construir, junto às participantes857, um olhar diferenciado acerca das 
relações de poder no ambiente escolar, configurando-as como produtivas.  

Para analisar e instrumentalizar as relações de poder, a oficina 
apresentou uma dinâmica de introdução para sensibilizar sobre a temática do 
poder. A dinâmica consistia na formação de duplas e, a partir dessa organização 
das participantes, uma pessoa da dupla deveria manter as mãos fechadas e a 
outra deveria convencer a mesma a abrir as mãos, utilizando apenas o discurso. 
Depois de alguns minutos foi questionado: Quem abriu a mão? Por que abriu? 
O que falaram para você abrir a mão? Neste momento as participantes relataram 
sua experiência: “Eu abri a mão porque ela falou que ia me bater”, “Eu abri a 
mão porque ela falou que me pagava uma pizza”, “Eu abri a mão porque ela 
disse que seria a minha vez de tomar tereré”, “Eu abri a mão porque ela disse 
que ia contar para minha mãe que eu não quis abrir”.  

A partir dos relatos das participantes, debateram-se as relações de poder 
que aconteceram ali e explicitaram, de modo claro, como uma das partes queria 
impor sua vontade e usou algum instrumento para exercê-la. Algumas 
participantes discursaram sobre o uso da força física, outras utilizaram a prática 
de punição, outras utilizaram a recompensa. Ao final da dinâmica, a relação entre 
discurso e poder foi debatida pelas participantes a partir do levantamento das 
seguintes questões: Quais discursos são utilizados dentro de sala de aula para 
exercer poder entre professores e alunos? Quais discursos são utilizados para 
exercer poder entre alunos? 

Em segundo momento, o conceito de disciplina foi apresentado, 
trazendo a relevância da escola como espaço disciplinar. Em correntes teóricas 
pós-estruturalistas, a escola é concebida como a principal instituição 
disciplinadora da sociedade. Para Foucault, filósofo edificante, o objetivo da 
disciplina é fabricar corpos dóceis e úteis para a sociedade, isso não significa 
dizer que a disciplina fabrica corpos obedientes, pois, “falar em corpos dóceis é 

 
857 No que se refere à flexão gênero e à concordância nominal das palavras, aquela que ocorre, 

“em gênero e número, entre o substantivo e seus determinantes: o adjetivo, o pronome adjetivo, 
o artigo, o numeral e o particípio” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013, p. 241), vale explicitar que o 

público participante da oficina foi prioritariamente feminino. Nesse caso, o uso do feminino é uma 
opção das autoras a fim de ressaltar a predominância deste público ao longo da atividade 
formativa.  
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falar em corpos maleáveis e moldáveis; não se trata, aí, de uma modelagem 
imposta, feita à força” (VEIGA-NETO, 2016, p. 71), mas, de uma modelagem de 
comportamento que se apresenta como natural. No sentido de que a disciplina 
é necessária à perpetuação da própria sociedade, todas as instituições sociais 
necessitam controlar o corpo para que este se torne útil, entre elas, a escola.  

A escola é pensada como uma instituição que irá controlar os corpos dos 
indivíduos, configurando-se como instituição de sequestro “pela qual todos 
passam (ou deveriam passar...) o maior tempo de suas vidas, no período da 
infância e da juventude” (VEIGA-NETO, 2016, p. 70). Nessa direção, 
compreende-se que a escola é, de diversos modos, regrada: existe hora para ir 
ao banheiro, hora para comer, maneiras de sentar e todos esses 
comportamentos são incorporados pelos alunos ao longo do processo 
pedagógico. Mas, cabe aos professores, que são os agentes da relação social 
com os alunos, utilizarem da disciplina como um aspecto positivo, 
desenvolvendo nos alunos a capacidade de controle e utilidade dos próprios 
corpos, de modo que vejam a disciplinaridade do e sobre o próprio corpo não 
apenas como algo necessário, mas como uma necessidade natural [...], que 
permite a inteligibilidade, a comunicação e convivência total na sociedade 
(VEIGA-NETO, 2016, p. 71).   

Durante a apresentação desse conceito, indagou-se ao público 
participante da oficina: Quais metodologias são utilizadas para impor a disciplina 
aos estudantes? Algumas colocações foram: o ajudante do dia, a recompensa. 
A partir disso foram suscitadas discussões sobre como, no exercício do poder 
disciplinar, o professor é quem tem a decisão de utilizar a autoridade ou o 
autoritarismo na sua prática.  

O autoritarismo ocorre quando se faz ser obedecido por intermédio de 
castigos, punições, advertências, notas baixas e ameaças de reprovação. 
Nesses casos, o professor consegue uma obediência que não é legitimada por 
seus alunos, pois, é uma prática pela imposição de ideias e da ordem, sem a 
possibilidade de contraposição. Já a autoridade é conquistada por mérito, 
baseada no respeito, na liberdade e no diálogo, está relacionada com a 
liderança, postura, comando e se refere a uma prática social que tem como 
objetivo levar as pessoas a perceberem e respeitarem normas sociais, com 
legitimidade e respeito. 
 
Resultados 
 

Para mensurar os resultados alcançados, utilizou-se um questionário 
como instrumento de coleta das opiniões do público sobre a oficina. Além disso, 
outros aspectos subjetivos também foram considerados como resultados 
alcançados. 

O questionário foi aplicado manualmente pelas responsáveis da oficina 
e, por meio dele, cada participante respondeu às perguntas de maneira individual 
e anônima. As perguntas eram objetivas e os dados foram tabulados e 
transformados em porcentagem. Entre os resultados levantados, 90% dos 
entrevistados responderam que gostaram do tema escolhido e 10 % opinou que 
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poderia ter sido melhor. Ao questionar se o conteúdo aplicado ajudaria na prática 
profissional, 95% respondeu sim, 2,60% respondeu não e 2.60% não respondeu 
à questão. Acerca da qualidade oficina ministrada, 49% considerou ótima, 38% 
respondeu boa, 12% respondeu satisfatória e 1% não respondeu à questão. 

Dos aspectos subjetivos que compuseram a oficina, vale ressaltar a 
receptividade dos professores ouvintes, o interesse em questionar, opinar e 
compartilhar a própria experiência entre si. O espaço de diálogo também serviu 
para criar uma relação mais próxima entre os professores do munícipio, que são 
colegas de trabalho, porém, por vezes não partilham de momentos fora da escola 
para se conhecerem e debaterem assuntos pertinentes à educação. 

Enquanto extensionistas, um dos maiores resultados alcançados 
também esteve relacionado a própria formação universitária, pois, enfrentar o 
desafio de ministrar oficinas para um público grande, em outro estado, foi uma 
vitória pessoal e uma das maiores oportunidades o processo educativo dentro e 
fora da universidade.  
 
Considerações Finais 

 
A possibilidade de elucidar e debater a temática das relações de poder 

e da disciplina escolar com os profissionais da educação buritienses foi 
enriquecedora aos envolvidos, especialmente na medida em que proporcionou 
o contato com alguns elementos de uma perspectiva teórica cujas contribuições 
são comumente deixadas de lado na área da educação, a pós-estruturalista.  

O diálogo interdisciplinar entre Ciências Sociais e Pedagogia, ao suscitar 
a necessidade e a relevância de compreensão sobre os aspectos positivos das 
relações de poder na educação e da importância da disciplina no ambiente 
escolar, oportunizou o desenvolvimento de uma atividade formativa que 
provavelmente não foi encerrada em si mesma, mas, difundida nas instituições 
escolares após o término da Operação Pantanal.  

Ainda que a organização desse momento formativo tenha passado pelo 
desafio de “transformação” de conteúdos teóricos em atividades dinâmicas e 
práticas, pode-se analisar que o objetivo foi cumprido com êxito, principalmente 
pelo modo como as participantes demonstraram compreensão do conteúdo 
aplicado e apreciaram a instrumentalização dos conceitos para o uso na prática 
pedagógica.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone para contato: (45) 3220-5707 
E-mail: projeto.rondon@unioeste.br 
Site:https://www5.unioeste.br/portal/proex/proex/extensao-cultura/dac-
proex/projeto-rondon/inicio-rondon 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53407/2018. 
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Resumo 
 
O trabalho caracteriza-se como um relato de experiência das ações de um 
projeto de extensão universitária, o qual tem por objetivo principal promover 
práticas corporais no intuito de prevenir e combater a obesidade em 
adolescentes do município de Marechal Cândido Rondon – PR. Acredita-se que 
a realização do projeto tem sido de grande importância na educação, 
conscientização e mudança de hábitos dos participantes, no intuito de promover 
a saúde dos adolescentes. 
 
 
Apresentação 
 

No Brasil, observa-se que a alta prevalência da obesidade infantil e o 
sobrepeso, vêm se tornando um problema de saúde pública que atinge de forma 
significativa e negativa a qualidade de vida e a saúde da população (GARIBALDI 
el al., 2014). A obesidade caracteriza-se pelo acúmulo de gordura, podendo 
ocasionar alterações psicológicas e fisiológicas (PERGHER et al., 2010). 

Com o passar dos anos houve um aumento gradativo do número de 
crianças e adolescentes brasileiros com obesidade ou sobrepeso. De acordo 
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arestides.junior@unioeste.br 
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gabrieladoebber@gmail.com. 
860 Graduando, Educação Física - Lic., CCHEL, Mal. Cdo. Rondon. E-mail: 
manoguggu@hotmail.com.  
861 Graduanda, Educação Física - Lic, CCHEL, Mal. Cdo. Rondon. E-mail: 

aylacristinegoncalves@hotmail.com 
862 Graduando, Educação Física - Lic., CCHEL, Mal. Cdo. Rondon. E-mail: 

nathan_bresolin@hotmail.com 
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com Santos, Maranhão e Batista (2016), apesar de ser um problema antigo, o 
sobrepeso tornou-se uma epidemia recentemente e as causas destes problemas 
vão, da maior facilidade de aquisição e acesso da população às tecnologias, 
entre eles os computadores, tablets, aparelhos de televisão, videogames, dentre 
outros aparelhos eletrônicos, e isso é um dos fatores a serem considerados para 
o aumento  do sedentarismo, do alto consumo de produtos alimentícios 
industrializados, além da própria educação alimentar de seus familiares.  

Neste sentido, a Educação Física, dentre as disciplinas do currículo, é um 
componente curricular fundamental para possibilitar aos alunos conhecimentos 
necessários nas questões de saúde, na qual a obesidade é abordada. Conforme 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`s) de Educação Física (BRASIL, 
1997, p. 33), espera-se que ao final do Ensino Fundamental o aluno seja capaz 
de “reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos 
saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com 
os efeitos sobre a própria saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da 
saúde coletiva”. 

Neste viés, Matsudo et al. (2003) afirmam que promover a atividade física 
na infância e na adolescência significa estabelecer uma base sólida para a 
redução da prevalência do sedentarismo na idade adulta, contribuindo desta 
forma para o que denominam de “construção de saúde”. Além disso, alertam que 
a prevenção de um estilo de vida sedentário na infância é mais adequada do que 
tentar revertê-los na idade adulta. 

Dessa forma, o presente trabalho caracteriza-se como um relato de 
experiência das ações de um projeto de extensão universitária, denominado 
“Educação física escolar: a prevenção e o combate à obesidade por meio de 
práticas corporais”. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

O referido projeto de extensão apresenta como objetivo principal 
promover, práticas corporais no intuito prevenir e combater o 
sobrepeso/obesidade e sedentarismo em crianças e adolescentes do Município 
de Marechal Cândido Rondon – PR. Os objetivos específicos são os seguintes: 
Promover o aumento da prática de atividades físicas em crianças e adolescentes 
com sobrepeso e obesidade; Fornecer informações sobre a importância da 
prática de atividade física e comportamento alimentar; Fortalecer o exercício da 
autonomia de crianças e adolescentes frente as questões relacionadas à prática 
de atividade física; Fornecer apoio psicológico frente as adversidades que 
envolvem a obesidade na infância e adolescência; Proporcionar aos acadêmicos 
do Curso de Educação Física - Licenciatura da UNIOESTE uma oportunidade de 
vivenciar práticas pedagógicas para o ensino das diversas práticas corporais 
ligadas à Educação Física Escolar.  

Para convidar as crianças e adolescentes a participarem do projeto, 
confeccionamos convites e folders com informações referentes ao projeto. 
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Assim, nos deslocamos até as escolas para a entrega do convite, divulgação na 
página do Facebook, sites de notícia da cidade, jornais e rádio. Outra ferramenta 
de divulgação que buscamos, será a realização de “aulões” de Educação Física, 
com atividades recreativas. 

O projeto funciona nas terças e quintas-feiras, das 15h00 às 17h00 no 
Complexo Poliesportivo da Unioeste – campus Marechal Cândido Rondon. 
Todas as quintas-feiras, às 13h30, são realizadas reuniões com o grupo de 
pesquisa e extensão, para discutir as ações do projeto e demais atividades 
envolvidas. Para participar do projeto, a faixa etária definida pelo grupo foi de 09 
a 14 anos, sendo que estas crianças e adolescentes deverão estar matriculadas 
em escolas da sede do município.  

Ainda destacamos que, até o dia 15 de cada mês são realizadas coletas 
de peso e altura com os alunos participantes do projeto, com objetivo de 
acompanhar e comparar os dados coletados de cada participante.  

As atividades e práticas corporais que são realizadas durante a execução 
do projeto foram sustentadas com base na coleção Práticas corporais e a 
organização do conhecimento, elaborada por Gonzáles, Darido e Oliveira (2014). 
Conforme planejamento das aulas, as atividades propostas foram as seguintes: 
Esportes de Invasão (Basquetebol – Futebol – Futsal – Handebol – Ultimate 
Frisbee); Esportes de marca e com rede divisória ou muro/parede de rebote 
(Badminton – Peteca – Tênis de Campo – Tênis de Mesa – Voleibol – Atletismo); 
Ginástica; Dança; Atividades Circenses; Lutas; Capoeira e Práticas Corporais de 
Aventura. 

 
 
Resultados 
 
 O projeto de extensão “Educação física escolar: a prevenção e o combate 
à obesidade por meio de práticas corporais” vêm se mostrando como um 
importante meio de promoção da saúde dos adolescentes participantes, 
possibilitando a obtenção dos objetivos propostos e o desenvolvimento integral 
dos jovens atendidos. 
 A seguir são apresentados os resultados básicos da intervenção, a partir 
dos agentes envolvidos diretamente com a ação (coordenador, monitores e 
participantes): 

O coordenador ressalta que o projeto tem proporcionado aos participantes 
a possibilidade de aprender sobre a Educação Física e as diversas práticas 
corporais, estimulando os adolescentes para a prática da atividade física e 
reduzindo o tempo frente à celular, videogame, computador, televisão, dentre 
outros atrativos tecnológicos. Além disso, o projeto alia o processo educacional 
envolvido para a adesão e aderência à prática da atividade física, favorecendo 
que esses jovens compreendam a importância da prática regular da atividade 
física ao longo da vida (e não somente nesse momento). 

Os monitores envolvidos enfatizam como primordial a possibilidade de 
fortalecimento de sua prática pedagógica no campo da Educação Física, uma 
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vez que o projeto possibilita a mediação do trabalho de conhecimentos e 
conteúdos teóricos e práticos da Educação Física. Além disso, destacam o 
desenvolvimento integral dos adolescentes participantes, uma vez que a prática 
da atividade física vem possibilitando a redução e/ou manutenção do peso 
corporal, a melhora das habilidades motoras e capacidades físicas, a promoção 
do bem-estar psicológico e da autoestima, assim como nas tomadas de decisões 
durantes os jogos. 

De acordo com os participantes do projeto (crianças e adolescentes) é o 
momento de ocupação do tempo livre com a prática de atividades físicas 
prazerosas, assim como uma possibilidade de conhecer novas modalidades 
esportivas e práticas corporais, melhorar o seu rendimento nas práticas 
corporais ou nos jogos e interagir com crianças de outras escolas e bairros. 
 
 
Considerações Finais 
 

Acredita-se que a realização do projeto tem sido de grande importância 
na educação, conscientização e mudança de hábitos dos participantes, no intuito 
de promover a saúde das crianças e adolescentes. 

O projeto tem grande relevância acadêmica e social em virtude de sua 
dimensão e forma de atuação, contribuindo de forma significativa na formação 
dos acadêmicos de Educação Física e na vida, principalmente em relação aos 
aspectos de saúde dos jovens participantes. 

Aos acadêmicos, a experiência na participação do projeto vem 
possibilitando a capacitação nas dimensões conceitual, procedimental e 
atitudinal para trabalhar as práticas corporais, como forma de prevenção e 
combate a obesidade em adolescentes. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 

Uma das plataformas para ter contato com o projeto, é uma página no 
Facebook, identificada como Projeto Praticar 
(https://www.facebook.com/ProjetoPraticarUNIOESTE), onde as pessoas 
possuem informações sobre o projeto e as ações realizadas. Também pode-se 
obter informações com os Bolsistas Gabriela (telefone: 45 99983-0442 ou e-mail: 
gabrieladoebber@gmail.com) e Gustavo (telefone: 45 99919-2365 ou e-mail: 
manoguggu@hotmail.com). Ou ainda com o Coordenador do projeto Arestides 
(telefone: 45 3284-7855 ou e-mail: arestidesjunior2000@yahoo.com.br). 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
51313/2017 
 
 

https://www.facebook.com/ProjetoPraticarUNIOESTE
mailto:gabrieladoebber@gmail.com
mailto:manoguggu@hotmail.com
mailto:arestidesjunior2000@yahoo.com.br
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Gilmei Francisco Fleck864 (Coordenador da Ação de Extensão) 
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Linha de Extensão: Formação de professores 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Ressignificações; Estudos Literários; Interdisciplinaridade. 

 
Resumo 
 
 As atividades que integram o presente projeto contemplam a preparação 
e orientação de práticas de pesquisa e estudo as quais perpassam as instâncias 
teóricas do processo de leitura, escrita, tradução e suas inter-relações. Como 
ação complementar dessa proposta, o projeto também buscou dar auxílio aos 
eventos que foram realizados na universidade e à promoção e divulgação dos 
estudos desenvolvidos na área de Letras. Tais ações estão vinculadas ao grupo 
de pesquisa Ressignificações do passado na América: processos de leitura, 
escrita e tradução dos gêneros híbridos de história e ficção – vias para a 
descolonização, cadastrado na CAPES. 
 
Apresentação 
 
 As atividades que integram o presente projeto contemplam a preparação 
e orientação de práticas de pesquisa e estudo as quais perpassam as instâncias 
teóricas do processo de leitura, escrita, tradução e suas inter-relações. Como 
componente dessa proposta, o projeto também buscou dar auxílio aos eventos 
que foram realizados na universidade e à promoção e divulgação dos estudos 
desenvolvidos na área de Letras, uma vez que o projeto foi arquitetado como um 
espaço no qual são socializados e discutidos os resultados de pesquisas 
concluídas ou em andamento, oriundas tanto da graduação em Letras, com 
investigações de Iniciação Científica e Trabalhos de Conclusão de Curso, como 
da Pós-Graduação, com as pesquisas voltadas à produção das dissertações, 
teses e estudos de pós-doutorado. As ações destacadas estão vinculadas ao 
grupo de pesquisa Ressignificações do passado na América: processos de 
leitura, escrita e tradução dos gêneros híbridos de história e ficção – vias para a 
descolonização, cadastrado na CAPES.  

 
864 Pós-doutor, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: chicofleck@yahoo.com.br  
865 Mestra, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: anamariaklock@hotmail.com 
866 Acadêmico, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: jorgeberndt6@gmail.com 
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 A finalidade deste projeto foi a de incentivar, preparar, orientar e executar 
práticas de estudo das pesquisas, das produções intelectuais e de outras 
atividades que formam os campos de interesse desta ação – literatura, leitura, 
escrita, tradução e suas inter-relações –, desenvolvidas nos diferentes 
segmentos do curso de Letras e nos Programas de Pós-Graduação em Letras 
das IES coligadas pelo grupo de pesquisa – UNIOESTE, UEM e UEFS. Como 
destacado anteriormente, tais ações estão sob a orientação dos membros do 
grupo de pesquisa Ressignificações presentes nas diferentes universidades que 
compõem a equipe investigadora. 

Nas reuniões realizadas pelos membros do grupo são elaboradas e 
discutidas temáticas em torno das quais os integrantes são convidados a 
produzir um estudo para ser apresentado em eventos da área. Os encontros de 
orientação servem ainda para distintas produções escritas dentro das temáticas 
selecionadas, para a organização das atividades que relacionadas ao Seminário 
Interinstitucional de Pesquisa em Literatura e Leitura – Unioeste, UEM e UEFS 
–, evento permanente do grupo de pesquisa mencionado, e para a participação 
dos membros em outros eventos da área. 

Tais dinâmicas mostraram-se relevantes dada a íntima relação existente 
entre literatura, leitura e sociedade e suas influências recíprocas, como se 
percebe nas obras de Candido (1971, 1985, 1993, 1998), Bosi (1973, 1992, 
1994, 2002), Lukács (1977), Carpeaux (1978), Bakhtin (1980, 1992), Auerbach 
(2004), entre outros. Nesse sentido, faz-se necessário o constante estudo e a 
análise das obras literárias e da própria organização da sociedade para garantir 
o aperfeiçoamento e aprimoramento dos conhecimentos humanos acerca de 
distintos temas que abordam essa inter-relação.  

Com base nessa premissa, contemplamos estudos e pesquisas atrelados 
à importância da leitura e da escrita na sociedade contemporânea; à formação 
do gosto e hábito da leitura, que cremos ser função primordial do Ensino 
Fundamental; ao processo de aprendizagem da leitura crítica e uso consciente 
da palavra escrita, que deve aparecer no Ensino Médio e daí estender-se pela 
vida do cidadão; e aos processos e práticas de tradução, que sempre foram 
elemento vital ao longo do período histórico-cultural das nações latino-
americanas.  

Na trajetória de execução deste projeto, orquestraram-se três momentos:  
a- O processo de leitura e escrita: formação do hábito à sua instituição 

crítica e prática escritural;  
b- Literatura Comparada na América Latina: as escritas híbridas e suas 

ressignificações do passado como vias de descolonização;  
c- A tradução como via de “leitura” do “outro”: diálogos e aproximações 

entre países latino-americanos.  
Na primeira etapa – a formação do hábito de leitura –, enfocou-se na 

Literatura Infantojuvenil, com destaque às fases e tipos de leitura e a sua 
importância no período do Ensino Fundamental com contribuições na formação 
continuada dos professores. Na segunda etapa – fase da leitura crítica e 
consolidação da formação do leitor e uso consciente da escrita –, deu-se atenção 
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aos gêneros híbridos da contemporaneidade – especialmente ao romance 
histórico – cuja abordagem está ancorada na área da Literatura Comparada. 
Dentre as narrativas exploradas, destacamos as leituras da história pela ficção 
expressas em romances históricos que pertencem às diferentes modalidades do 
gênero. Como componente da terceira etapa, levou-se em consideração a 
vinculação entre o processo histórico da leitura e da escrita na América Latina e 
o processo de tradução e interpretação.  

Nesse sentido, nos voltamos para questões referentes às possibilidades 
de diálogo e melhor conhecimento do “outro” pela instituição de uma política de 
tradução, a fim de expandir a prática da tradução do português para outros 
idiomas, interrompendo, assim, o ciclo de colonização em que apenas há a 
tradução de línguas estrangeiras para a nossa língua materna – como tem sido 
praxe ao longo da história. 
 
Procedimentos Adotados 

 
A pesquisa acadêmica, seja ela de revisão bibliográfica, de pesquisa-ação 

ou de intervenção, consiste no método utilizado para a realização das ações 
deste projeto. Isso se dá pela integração das ações de ensino e orientação, 
efetuados pelos membros do grupo de pesquisa cadastrado na CAPES e que 
dão sustentabilidade às atividades propostas. A ação investigativa, tanto dos 
professores como a de seus orientandos, oportuniza a oferta de ações 
extensionistas à comunidade: cursos, oficinas, palestras, conferências, produção 
acadêmica escrita (artigos, capítulos de livros, livros, coletâneas etc.) para a 
divulgação das temáticas essenciais às ações do grupo.  

Este projeto de extensão serviu como apoio para a realização das 
seguintes ações: 
1- I SEIPELL - Seminário Interinstitucional de Pesquisa em Literatura e Leitura – 
evento realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 
entre os dias 25 e 27 de abril de 2018, em Cascavel/PR; 
2- II SEIPELL - Seminário Interinstitucional de Pesquisa em Literatura e Leitura 
– evento realizado na Universidade Estadual de Maringá – UEM, entre os dias 
12 e 14 de julho de 2018, em Maringá/PR; 
3- III SEIPELL - Seminário Interinstitucional de Pesquisa em Literatura e Leitura 
– evento realizado na Universidade Estadual de Feria de Santana – UEFS, entre 
os dias 29 e 30 de novembro de 2018, em Feira de Santana/BA; 
4- IV SEIPELL - Seminário Interinstitucional de Pesquisa em Literatura e Leitura 
e I SISP - Seminário de Integração Sul Profletras – evento realizado na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, entre os dias 25 e 27 
de abril de 2019, em Cascavel /PR; 
5- Ações prévias às publicações dos membros do grupo de pesquisa: revisão, 
tradução, discussão das temáticas; 
6- Publicação dos Anais do Seminário Interinstitucional de Pesquisa em 
Literatura e Leitura – SEIPELL – que congrega pesquisadores da Unioeste, da 
UEM e da UEFS dos segmentos da Graduação em Letras, do Parfor, do 
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Mestrado profissional em Letras e dos Programas de Pós-graduação em Letras 
das instituições coligadas pelos membros do grupo de pesquisa. 
7- Organização, revisão e publicação dos resultados das temáticas discutidas no 
SEIPELL em forma de livro ou coletâneas; 
8- Programa de orientação para produção acadêmica científica aos discentes da 
Unioeste. 
 

As atividades necessárias à sustentação destas ações foram constituídas 
por: 
1- Reuniões mensais com a área de literatura e com os membros do grupo de 
pesquisa “Ressignificações do passado na América: processos de leitura, escrita 
e tradução dos gêneros híbridos de história e ficção – vias para a 
descolonização” para eleição de possíveis temáticas para os eventos científicos 
e culturais promovidos pelos Colegiados de Letras e pelos Programas de Pós-
graduação em Letras das universidades coligadas; 
2- Instrumentalização de professores e discentes para a produção científica; 
3- Apoio às atividades de preparação e divulgação dos eventos; 
4- Auxílio nas atividades de recepção, inscrição, divulgação e publicação gerada 
pelos eventos; 
5- Organização das produções em conferências, mesas redondas, simpósios, 
comunicações individuais ou coordenadas, pôster, painéis, apresentações 
culturais. 
 
Resultados 

 
A implantação deste projeto de extensão contribuiu com a qualificação da 

produção científica de docentes e discentes, bem como com a ampliação de 
possibilidades de formação continuada aos professores das regiões nas quais 
se encontram inseridas as Instituições coligadas. Isso se deu pela ampliação do 
espaço de discussão das linhas de pesquisa do grupo “Ressignificações do 
passado na América: processos de leitura, escrita e tradução dos gêneros 
híbridos de história e ficção – vias para a descolonização”, solidificando a prática 
da conjunção entre Ensino, Pesquisa e Extensão para uma produção acadêmica 
de qualidade nos segmentos de literatura, leitura e tradução em nosso país.  

Esta ação extensionista promove a relação interinstitucional, pois conjuga, 
pelos membros do grupo de pesquisa mencionado, os cursos de Graduação em 
Letras e os Programas de Pós-graduação Profissional e Acadêmico em Letras 
da UNIOESTE, UEM e UEFS. Ao apoiar as equipes de coordenação dos 
eventos, cria-se, também, uma maior visibilidade para a produção científica, 
artística e cultural existente nos cursos de Graduação e Pós-graduação em 
Letras, fortalecendo os grupos de pesquisa, os cursos de extensão e as 
atividades de orientação desenvolvidas nos diferentes segmentos das 
universidades. Além disso, incrementa-se a qualidade das publicações 
resultantes dos eventos para que se tornem referências significativas na carreira 
acadêmica dos estudantes de Letras.   
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Considerações Finais 
 

A integração entre diferentes Instituições de Ensino Superior, na 
perspectiva de melhorar tanto a sua própria produção como auxiliar na formação 
continuada de docentes dos diferentes segmentos de Ensino, é ação voltada à 
melhoria da Educação em nosso país. Em consequência, tais atividades 
promovem o exercício da plena cidadania, ao oportunizarem uma reflexão 
crítica, ancorada nas realizações de sujeitos comprometidos com a realidade 
social de nossa nação. A universidade pública cumpre, de fato, seu papel à 
medida que se estimula a inter-relação do Ensino e da Pesquisa com as ações 
extensionista que levam à comunidade os resultados dessas duas esferas das 
ações universitárias. Este projeto, ancorado plenamente no exercício dessa 
relação – por meio das atividades realizadas pelos membros do grupo de 
pesquisa apontado, que estão inseridos em três diferentes Instituições de Ensino 
Superior do nosso país – desenvolve, em plenitude, essa inter-relação. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Colegiado do Curso de Letras (Cascavel) – Fone: (45) 3220-3000 / Ramal: 
3162 
Coordenador do Programa PELCA. E-mail: chicofleck@yahoo.com.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
33828/2011 
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Resumo 
 
O presente trabalho propõe-se a apresentar um panorama parcial quali-
quantitativo da segunda fase do Programa Paraná Fala Idiomas/Inglês (PFI) na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo, no período de 
janeiro de 2018 a junho de 2019. No estado-da-arte de produção científica e 
acadêmica em que a universidade brasileira se encontra – de produção, 
compartilhamento e troca de experiências gradativamente mais globalizadas –, 
o Programa Paraná Fala Idiomas, com apoio da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), em sua segunda fase de 
atuação, propôs-se a ofertar cursos de inglês voltados às demandas 
institucionais, buscando contribuir não somente na potencialização de 
publicações em periódicos internacionais, mas, principalmente, na expansão de 
uma rede de pesquisa, ensino e extensão internacional. A atuação do programa 
no campus Toledo será apresentada em um breve histórico do desenvolvimento 
do Programa, ressaltando-se as medidas efetivas para uma solidificação 
identitária do programa com base na crescente adesão da comunidade interna. 
Dos quatro semestres ofertados nessa fase do programa, três aconteceram em 
Toledo, com cursos de 60h. Os resultados apontam que, de modo geral, a oferta 
de uma progressão na cartela de cursos (do nível pré-intermediário, A2, até pós-
intermediário, B2, conforme Quadro Comum Europeu de Referência) e a 
crescente abertura de espaço e de conhecimento da atuação do Programa no 
campus, principalmente dos cursos de Economia e Secretariado Executivo, 
foram fatores contribuintes para o aumento de 65% na adesão dos alunos, 

 
867 Doutora em Letras e Linguística, docente de Letras, CECA, campus Cascavel, Coordenadora 
Institucional do Programa Paraná Fala Inglês - Unioeste. E-mail: larissags@hotmail.com. 
868 Mestre em Letras, Professora do Programa Paraná Fala Inglês - Unioeste, campus Toledo. 

E-mail: je.tomimitsu@gmail.com. 
869 Doutoranda em Letras, Orientadora Pedagógica do Programa Paraná Fala Inglês – Unioeste. 

E-mail: dhandaralima@gmail.com. 
870 Graduando em Letras. Secretário do Programa Paraná Fala Idiomas/Inglês – Unioeste. E-
mail: alansechini@hotmail.com. 
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comparando o montante de inscrições da primeira oferta de cursos com o último 
semestre, ainda em vigência durante a escritura desse trabalho. 
 
Apresentação 

 
Na atual conjectura de produção e de compartilhamento de conhecimento 

científico, a Língua Inglesa (LI), no status de lingua franca, assegura seu uso 
desterritorializado como idioma comum, seja no campo da ciência, do turismo ou 
dos negócios. Atualmente, 20% da população mundial possui domínio da LI871, 
dos quais, entretanto, aproximadamente, 60% são falantes não-nativos. Diante 
deste panorama, o Índice de Proficiência em Inglês (EF EPI872) do Brasil, de 
2018, o enquadra em “proficiência baixa”, representando o 53º país em um 
ranking de 88 avaliados. . No cenário da América Latina, o país encontra-se na 
6ª posição dos 17 países elencados.  

Diante de uma demanda de produção científica cada vez mais valorizada 
pelos órgãos de pesquisa e desenvolvimento científico e acadêmico no país, o 
propulsor para o aprendizado de LI no Brasil é “a maior motivação para a 
demanda por cursos de inglês pela nova e crescente classe média é de caráter 
bastante prático. Busca-se garantir a própria empregabilidade e propiciar a 
continuidade do crescimento social obtido” (BRITISH COUNCIL, 2014, s/p). 
Dessa forma, o recorte de interesse e de objetivo de profissionais e de alunos de 
Instituições de Ensino Superior (IES) torna-se direcionado, de modo prático, a 
uma motivação instrumental e integrativa (ELLIS, 1994), correlacionando-se: 
 

an instrumental orientation involves an interest in acquiring 
language directed towards the achievement of practical 
objectives, particularly regarding employment, higher 
education, or other external incentives […]. An integrative 
orientation, on the other hand, indexes an interest in 
interacting with native speakers of the target language, 
involves positive attitudes towards target language 
speakers and the target language culture, and the desire to 
participate in that community873 (SHENK, 2011, p. 156). 

 

 
871 “São 375 milhões de nativos de Língua Inglesa e 1.5 bilhões de não-nativos ao redor do 

mundo. Há ainda a estimativa de que 1 bilhão de pessoas estão envolvidas com o aprendizado 
de inglês no momento”. (MARQUES, 2017, s/p). 
872 Disponível em: https://www.ef.com.br/epi/regions/latin-america/brazil/. Acesso em 22 de maio 
de 2019. 
873 uma orientação instrumental que involve um interesse na aquisição da linguagem, diretamente 

ligada em alcançar objetivos práticos, particulamente relacionado à emprego, educação superior, 
ou outros incentivos externos [...] Uma orientação integrative, por outro lado, apresenta um 

interesse em interagir com falantes nativos da língua alvo, envolvendo uma atitude positiva com 
relação aos falantes nativos da línguas e da cultura alvo, e o desejo de participar em tal 
comunidade (SHENK, 2011, p. 156). Tradução nossa. 

https://www.ef.com.br/epi/regions/latin-america/brazil/
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Desconsiderar, portanto, o direcionamento integrativo do aprendizado de 
LI negligenciaria o cenário de compartilhamento de conhecimento científico 
global, do mesmo modo que não estabelecer objetivos práticos implicaria em um 
ensino desvinculado das necessidades pontuais dos alunos.  

Apesar de não ser aspecto contemplado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), de 1996, a internacionalização é pauta gradativamente mais 
ressoante no Ensino e Aprendizado de Língua Inglesa. No contexto das IES, esta 
é uma necessidade crescente de modo mais acentuado, pois, a Comissão de 
Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (CAPES) avalia os programas 
de pós-graduação strictu sensu, também os financiamentos de pesquisa pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com 
base no impact factor da produção científica dos pesquisadores, cálculo feito 
com o modelo de citação aplicado somente em periódicos de LI. 

O Programa Paraná Fala Idiomas surge a partir desse panorama, 
contando com o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
do Paraná (SETI). O PFI tem por objetivo de propulsionar o aprimoramento das 
habilidades de comunicação científica e acadêmica em Língua Estrangeira (LE), 
apoiando o processo de Internacionalização das IES do Paraná.  

O presente trabalho traz resultados parciais do período de atuação da 
segunda fase do programa na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE, no campus Toledo, colocando em diálogo dados quantitativos, 
referente à adesão da comunidade interna na participação do Programa Paraná 
Fala Inglês, quanto dados qualitativos, com base na produção escrita dos alunos 
que frequentaram todas as ofertas de cursos da segunda fase do programa, de 
janeiro de 2018 a junho de 2019. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Para a primeira parte da apresentação desta pesquisa, um levantamento 
quantitativo é apresentado na Tabela 1, de modo a contemplar o período de 
atuação do Programa Paraná Fala Inglês na UNIOESTE campus Toledo, 
mostrando a crescente adesão da comunidade interna e formação identitária do 
programa. 
 
Tabela 1 – Histórico quantitativo da atuação do Paraná Fala Inglês no campus 
Toledo 

  
1º semestre de 2018 

 

 
2º Semestre de 2018 

 
1º Semestre de 2019 

Número 
de 

Inscrito
s 

Número de 
Concluinte

s 

Número 
de 

Inscrito
s 

Número de 
Concluinte

s 

Número 
de 

Inscrito
s 

Número de 
Concluinte

s 
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Nível Pré- 
Intermediári

o (A2) – 
com ênfase 
em Leitura e 

Produção 
Textual 

31 12   27 ** 

 
Nível 

Intermediári
o (B1) – 

com ênfase 
em 

Gramática 
 

  17 7   

 
Nível Pós-

Intermediári
o 

(B2) – com 
ênfase em 
debate e 

escrita 
acadêmica 

e gramática 

17 2 15 4 35 ** 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 
**Cursos ainda em andamento, impossibilitando o fechamento dos dados 

 
Em 2014, ainda na primeira fase do programa, o Paraná Fala Inglês 

apresentou oferta única de cursos preparatórios para TOEFL iBT. Todavia, no 
lançamento de sua segunda fase (julho de 2017 a julho de 2019) o foco de 
atuação foi reestruturado, passando a visar fins acadêmicos e específicos.  

Em virtude da parceria internacional com a Languages Canada e a 
SmrtEnglish, a segunda fase propôs-se a atender as diversas demandas 
institucionais, como a oferta de curso preparatório para TOEFL ITP, debate e 
escrita acadêmica. A atuação no campus Toledo aconteceu como uma expansão 
de atuação do programa, até então apenas no campus Cascavel. Assim sendo, 
o campus Toledo participou de 3 das 4 ofertas semestrais de cursos de 60h, ao 
longo dos 2 anos, como pode ser observado na Tabela 2: 
 
Tabela 2 – Histórico da oferta de cursos nos campi Cascavel e Toledo 

 Campus Cascavel  
Campus Toledo 2017.2 9 cursos 

2018.1 7 cursos 2 cursos 

2018.2 7 cursos 2 cursos 
2019.1 6 cursos 3 cursos 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 
Em sua primeira oferta da segunda fase, no primeiro semestre de 2017, 9 

cursos foram ofertados no campus Cascavel, divididos entre 3 professores 



 

 

Pá
gi

n
a1

09
9

 

bolsistas, selecionados a partir de Edital Público, no requisito de profissionais 
graduados. Gradativamente, a oferta, em parceria com o Centro de Ensino de 
Línguas – CELTO, na Unioeste campus Toledo, teve um aumento significativo 
no montante de inscritos, culminando, portanto, na última oferta com 3 cursos 
em Toledo.  

Um dos fatores contribuintes para o aumento significativo da adesão da 
comunidade interna no campus foi, além da consolidação identitária do 
Programa, a oferta de uma progressão no nível linguístico nos cursos, partindo 
de pré-intermediário (A2) a pós-intermediário (B2). Entre os 15 concluintes, 
inscritos na oferta 1, no primeiro semestre de 2018, 7 deles são alunos ativos do 
programa até o momento, ou seja, mais de 50%.  

No que tange à adesão da comunidade interna ao Programa, acadêmicos 
da pós-graduação são participantes ativos, dado que vai ao encontro do objetivo 
geral do programa: “aprimoramento das capacidades de comunicação científica 
e acadêmica em LE, de modo a colocar os cursos de graduaçao e pós-
graduação de nosso Estado [Paraná] em patamar compatível com os das 
melhores universidades nacionais e estrangeiras”874. 
 
Gráfico 1 – Adesão da comunidade interna no Paraná Fala Inglês – campus 
Toledo 

 
                                                                                   Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 
Nota-se, também, conforme dados expostos no Gráfico 1, o aumento em 

todas as categorias de inscritos no Programa desde sua implantação no campus 
Toledo, com expressivo aumento, 4 vezes o número inicial de alunos, da 
categoria Acadêmicos da Pós-Graduação. Um dos fatores que contribuiu para 
este significativo aumento pode ter sido o fato do funcionamento do Programa 
no campus Toledo ocorrer no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), 
onde os mestrados e doutorados de Economia estão em vigência. Ressalta-se, 
por exemplo, que dos atuais inscritos, entre professores universitários e alunos 
da pós-graduação, 30% são oriundos dos cursos de Economia e de Secretariado 
Executivo, o qual também possui salas de aula no bloco de atuação do 
Programa. 
 
Resultados 

 
874 Disponível em: http://cri.uenp.edu.br/index.php/pfi. Acesso em 27 de maio de 2019. 

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1905ral 1905ral

Professores
Universitários

Agentes
Universitários

Acadêmicos Pós
Graduação

Acadêmicos
Graduação

http://cri.uenp.edu.br/index.php/pfi


 

 

Pá
gi

n
a1

10
0

 

 
A crescente adesão da comunidade interna, professores e agentes 

universitários e acadêmicos de graduação e pós-graduação mostrou-se como 
um ponto efetivo da atuação do Programa, ação que vai de encontro com os 
atuais dados de que o Estado do Paraná possui classificação de “proficiência 
baixa”, ainda que entre os 5 estados de maior proficiência em LI do país. 
Estando, “enquadrado na Área Prioritária: Melhoria do Ensino Superior”, o 
Programa Paraná Fala Idiomas, com sua extensão Paraná Fala Inglês, no 
campus Toledo, viabilizou o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de LI 
para professores, agentes e acadêmicos da Unioeste. Ao lado de 6 outras 
universidades estaduais públicas, de atuação em diversos campi, a ação vai 
além de desenvolver ciência, pesquisa e tecnologia, representando uma 
movimentação propositiva e socialmente consciente, transformadora e 
posicionada para toda a comunidade em que atua.
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Considerações Finais 
 

Diante do cenário de internacionalização, mundial e brasileiro, iniciativas 
como o Programa Paraná Fala Idiomas – PFI agregam não somente a uma 
mentalidade de decolonização (QUIJANO, 2005) científica e propositiva da 
academia brasileira, mas também, ao passo que propõe um ensino engajado e 
esclarecido com o lugar de fala de falantes não-nativos (RODRIGUES; BECHER; 
BUSSE, 2019), contribui para o avanço da pesquisa científica brasileira no 
cenário internacional.  

Tendo em vista o período de contribuição do Programa Paraná Fala Inglês 
na cidade de Toledo – Paraná, em sua segunda fase, com vigência entre janeiro 
de 2018 e julho de 2019, registrando 90 inscrições, o presente trabalho buscou 
explorar, sucinta e parcialmente, os resultados quantitativos da adesão dos 
estudantes, mostrando-se como uma ação efetiva, transformadora e propositiva 
para a comunidade interna da universidade, de reflexos sociais e políticos que 
vão além da academia, transformando socialmente a comunidade em que se 
insere. 
 
Forma de contato com a ação 
E-mail: pfiunioeste@hotmail.com. Telefone: (45) 3220 – 7451. Facebook: 
/Pfi.unioeste.50. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
CR: 53670/2018 
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SABERES LOCAIS E CONHECIMENTO CONSTRUÍDO: AÇÕES 
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Rosely Cândida Sobral875 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Valdir Serafim Junior876, Carlos Eduardo de Carmargo Arano877, 
Lamike Liege Loof878, Carlos Alberto Vasquez879 

Área Temática: (Trabalho) 
Linha de Extensão: (Empreendedorismo) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: conhecimento; gestão; saberes. 

 
Resumo 
 
A extensão universitária é um dos três pilares do ensino superior e representa 
um importante espaço de formação e aproximação entre a universidade e a 
sociedade.  Pensar estratégias para articular o conhecimento técnico da 
academia com os saberes que a comunidade fora do âmbito universitário tem 
sido o grande desafio para o Programa Bom Negócio Paraná, oportunizando ao 
acadêmico, recém-formado e à comunidade envolvida ações relacionadas à 
gestão de negócios, que incluem curso de capacitação e consultorias para micro, 
pequenos e empreendedores informais da região Oeste do Paraná. 
 
Apresentação 
 
A extensão universitária possui um papel essencial na vida dos acadêmicos que 
colocam em prática o que aprenderam em sala de aula quanto na vida das 
pessoas que compartilham desse conhecimento.  
O contexto da extensão universitária traz para a sociedade grande importância 
e contribuições, pois apresenta o contato dos acadêmicos com o público em 
geral, onde as teorias aprendidas em sala de aula se concretizam. A extensão 
possui papel essencial, tanto na vida dos acadêmicos, que colocam em prática 
tudo o que aprenderam em sala de aula, quanto na vida das pessoas que 
usufruem deste aprendizado. Torna-se muito mais gratificante para os que estão 
na condição do aprender, já que contribuem para um mundo melhor. A 
população recebe o aprendizado e é beneficiada no que se diz respeito ao 
desenvolvimento na vida de cada ser, provocando assim, mudanças sociais. 

 
875  Doutoranda, Administração, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail: rsobral31@yahoo.com.br  
876  Doutorando, Ciências Contábeis, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail:: jr_valdir@hotmail.com  
877  Bacharel, Administração; UNIAMÉRICA. E-mail: cadu.nofear@gmail.com  
878  Bacharel, Administração; UNIOESTE. Foz do Iguaçu. E-mail: lamike_loof@hotmail.com  
879  Tecnólogo, Gestão Pública, UNIOESTE, Foz do Iguaçu. E-mail: 
carlao.image@gmail.com  
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Assim, o Programa Bom Negócio Paraná atua há 5 anos desenvolvendo 
empreendedores da região Oeste do Paraná, em uma área de abrangência, hoje, 
de 7 municípios. Já atendeu cerca de 2000 pessoas entre cursos de capacitação 
e consultoria nas empresas, proporcionando não somente novos saberes e troca 
de experiências mas também um novo olhar para o mercado e para o 
desenvolvimento dos municípios. As atividades do Programa são desenvolvidas 
pelo Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo de Foz do Iguaçu – NAE-FOZ. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia adota no desenvolvimento da ação tem sido a de ministrar aulas 
sobre gestão empresarial, que envolve 5 módulos: gestão de negócios, gestão 
de pessoas, gestão estratégica, gestão financeira e gestão comercial, 
distribuídos em 66 hora/aula. Além de fornecer suporte aos participantes através 
de consultorias locais, previamente agendadas. 
Cada turma desenvolvida tem a duração de dois meses. Neste período são 
ministradas as aulas a noite e as visitas às empresas são agendadas durante o 
dia. 
O Programa conta com dois bolsistas recém-formados que atuam como 
consultores. Cada consultor fica resposável por uma turma presencial por vez. 
Assim sendo, a meta no período de um ano (vigência de cada edital) o consultor 
atende 6 turmas. Eles tem o apoio administrativo de dois bolsistas graduandos 
que auxiliam nas atividades rotineiras do NAE como prestação de contas, 
documentação, atividades pedagógicas, participação nos eventos e publicações 
em conjunto com os consultores e professores do NAE. 
Além das turmas presenciais o Programa também disponibiliza turmas EaD (à 
distância) através da plataforma Moodle, com chamadas mensais de turmas e 
atendimento às necessidades do participante através de chats, e-mails com o 
apoio do tutor. O material didático é o mesmo das turmas presenciais, com 
ênfase nas atividades desenvolvidas na plataforma para interação e aprendizado 
dos conteúdos. 
A população beneficiada pelo Programa compreende os micro, pequenos e 
empreendedores informais de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, 
Medianeira, Matelândia, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu e 
Itaipulândia. 
Para este estudo adotou-se a perspectiva teórico-metodológica pautada na 
abordagem qualitativa com pesquisa descritiva acerca das ações do Bom 
Negócio Paraná. Para análise o estudo privilegiou a pesquisa bibliográfica e 
documental que permitiram de forma importante a construção de laços entre os 
saberes locais e o conhecimento construído na academia de forma a 
proporcionar ações compartilhadas na extensão universitária.   
 
Resultados 
 
Sobre a Extensão Universitária 
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A universidade, mais que qualquer outra instituição é um espaço que possibilita 
a integração de inúmeros saberes heterogêneos. Além de fornecer a base para 
a formação profissional, cabe também à universidade estender as barreiras do 
conhecimento,  intensificar a criatividade e moldar a identidade de uma nação.  
Algumas das maiores expressões do compromisso social da universidade são 
identificadas por meio de suas ações de pesquisa, ensino e extensão, 
consideradas atividades básicas do ensino superior, principalmente nas 
universidades públicas. Este exercício é solicitado como dado de excelência na 
graduação, considerando que é na graduação a maior preocupação com a 
formação de um profissional cidadão relacionado com a apropriação e produção 
do conhecimento científico e compromissado ainda com a realidade social 
(MENEZES NETO, 1983).  
A universidade tem como estratégia de extensão fornecer respostas à 
comunidade e isso se baseia na efetiva relação recíproca do acadêmico com a 
comunidade, seja para se situar historicamente, para se identificar culturalmente 
ou para referenciar sua formação com os problemas que um dia terá que 
enfrentar (BRASIL, 1999). O objetivo é de realizar um trabalho baseado na 
perspectiva da interdependência e da educação transformadora.  Assim, a 
extensão universitária por ser entendida como um processo interdisciplinar 
educativo, cultural, científico e político, que, sob o princípio da indissociabilidade, 
promove a interação transformadora entre universidade e a sociedade em que 
está inserida. 
 
Os Saberes Locais 
 
Os saberes locais fazem parte das temáticas mais discutidas, hoje, no campo de 
educação. São discutidos porque o paradigma educacional tende a adaptar-se 
às condições concretas da vida das pessoas. No contexto atual, a universidade 
se interessa, para sustentar a sua prática educativa, pela sua inserção na 
comunidade e pelo reconhecimento de saberes localizados nela. O interesse 
pela comunidade tem como objetivo estabelecer as relações de diálogo entre a 
própria comunidade e a universidade, entre os saberes locais das comunidades 
e os saberes universais para o desenvolvimento da prática educativa. 
Segundo Basílio (2006), os saberes locais são conteúdos que podem ser 
inseridos na escola, produzidos localmente. Estes são provenientes da realidade 
da zona onde a universidade se insere e são diferentes de local para local. São 
importantes porque são carregados de significados para aquela comunidade, 
dando sentido à vida e como se relacionam. 
Geertz (1997) analisou vários fenômenos culturais de diversos povos para 
mostrar que os saberes locais se manifestam “através de uma série de formas 
simbólicas facilmente observáveis, um repertório elaborado de designações” (p. 
95). Para o autor, o mundo pode ser comparado a um palco onde os atores fazem 
suas construções sociais.  
Se trouxermos essa discussão para a área atendida pelo Programa Bom 
Negócio Paraná, essas construções caracterizam a maneira como os 
empreendedores vivenciam suas empresas, através da experiência adquirida, 
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da convivência com os stakeholders (partes interessadas) do negócio e com o 
próprio desenvolvimento local. 
Portanto, usa-se esse termo não se restringindo às formas de saberes nativos, 
mas estendendo-se para todas as formas de saber que se produzem e se 
prendem nas comunidades. Os saberes locais apreendem as formas como os 
grupos sociais locais produzem seus mundos, constróem seus discursos, 
estruturam as regras que norteiam o seu comportamento e como dão 
significados aos acontecimentos do seu cotidiano. Trata-se de um processo que 
questiona sobre como as localidades organizam e orientam suas vivencias, 
situando-se na história e se tornando história. 
 
 
 
Conhecimento e Universidade 
 
Estamos sempre buscando conhecimento mas nem sempre o que alcançamos 
pode ser conceituado como conhecimento. Essa busca pelo saber pode trazer 
informações empíricas relevantes para nossa vida cotidiana mas sem 
compreendermos o nexo causal que dá origem ao fenômeno. Um exemplo 
simples é o modo de dirigir um carro sem que tenhamos entendimento da 
mecânica envolvida nesse processo. Ou aceitar, por exemplo, um ensinamento 
de fé sem nenhuma consistência de conteúdo ou validade como é visto nas 
superstições. Nestes casos não podemos falar em conhecimento científico mas 
não deixar de ser um saber. 
Isso nos remete à sabedoria a qual pode ser entendida como a adequada 
hierarquização dos valores para a promoção da dignidade humana, o domínio 
do conhecimento científico e tecnológico de seu tempo, ou a vivência do respeito 
e da justiça que permitem um melhor desempenho social.  
São inúmeras as definições de ciência. Desde a mais sucinta, que a entende 
como o conhecimento sistematizado das causas do fenômeno, até as mais 
elaboradas, como a de Trujillo Ferrari (1982) que conceitua ciência como: 

uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de 
proposições logicamente correlacionadas sobre o 
comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Um 
conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao 
sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser 
submetido à verificação (TRUJILLO FERRARI, 1982, p. 26). 

Já Japiassu (1977, p. 15) ensina que: “É considerado saber, hoje em dia, todo 
um conjunto de conhecimentos metodicamente adquiridos, mais ou menos 
sistematicamente organizados, susceptíveis de serem transmitidos por um 
processo pedagógico de ensino”. 
Portanto, conhecimento e saberes estão intimamente ligados, relacionados e 
intrinsicamente associados nas atividades de extensão universitária. 
Se o saber local se constitui-se um conhecimento empírico, ligado ao fazer em 
que pouco se conceitua e muito se apreende pela experiência, pelo senso 
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comum, nada mais natural que ele deva ser valorizado principalmente nas ações 
de extensão que são direcionadas às comunidades locais. 
No Programa Bom Negócio Paraná o saber local não só é valorizado como faz 
parte das ações compartilhadas durante o curso. Os consultores realizam no 
primeiro dia de aula uma pesquisa para traçar o perfil dos participantes. Esta 
pesquisa pré-curso é tabulada e analisada pelos consultores, fornecendo 
informações relevantes para o planejamento das aulas e a forma de atendimento 
das turmas. 
É possível verificar quais participantes já tem suas empresas formalizadas, em 
que ramo eles atuam, há quanto tempo estão no mercado, se já fizeram algum 
tipo de curso ou consultoria em suas empresas e quais as expectativas com 
relação ao curso que estão iniciando. 
Além desse levantamento, os consultores compartilham, durante as aulas, de 
casos de sucesso de empreendedores que já realizaram o curso em turmas 
anteriores e oportunizam que os participantes compartilhem de suas 
experiências também. Assim, os casos trabalhados em sala fazem parte de sua 
realidade local. 
Um exemplo de ações compartilhadas são as rodadas de negócio que 
acontecem no módulo de Gestão Comercial. Os participantes promovem uma 
roda de conversa apresentando os seus negócios para os demais, com trocas 
de cartões e informativos sobre sua empresa e aproveitam a oportunidade para 
confraternizarem oferecendo um coffe-break entre todos. 
Cada turma iniciada é pensada de forma única, com suas especificidades e 
diferenças. Nenhuma turma é igual a outra e entre os participantes também há 
uma heterogeneidade, pois alguns estão no mercado há muito tempo e outros 
ainda nem formalizaram o seu negócio. Uns tem curso superior e outros nem 
terminaram o ensino médio. Muitos estão fora da sala de aula há muito tempo, o 
que também deve ser levado em consideração no momento do planejamento 
das aulas. 
As experiências que os participantes trazem para o curso devem ser valorizadas 
se quisermos realmente que as ações sejam compartilhadas. Traz benefícios 
para todos os envolvidos, incluindo os consultores que são recém-formados e 
podem aprender com aqueles que vivenciam na prática os problemas 
organizacionais. Esses saberes experienciais que resultam do próprio exercício 
da atividade profissional dos consultores por meio da vivência de situações 
específicas relacionadas ao processo teoria-prática e às relações estabelecidas 
com participantes do curso e como ensina Tardif (2002) “incorporam-se à 
experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de 
saber-fazer e de saber ser” (p. 38).  
Deste modo, as atividades extensionistas que ocorrem vinculadas ao Programa 
Bom Negócio Paraná contribuem para aumentar e exercitar os “saberes da 
formação profissional”, que são constituídos pelo conjunto de conhecimentos 
pedagógicos relacionados às técnicas e métodos de ensino (saber-fazer), 
legitimados cientificamente e igualmente transmitidos aos professores ao longo 
do seu processo de formação inicial e/ou continuada (TARDIF, 2002). 
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Considerações Finais 
 
O conhecimento é elemento fundamental na construção do destino da 
humanidade. Daí sua relevância e a importância da educação, processo 
mediante o qual o conhecimento se produz, se reproduz, se conserva, se 
sistematiza, se organiza, se transmite e se universaliza. E esse tipo de situação 
se caracteriza de modo acentuado na educação universitária. É um lugar 
priorizado da produção de conhecimento. 
A distinção entre o ensino, a pesquisa e a extensão, no trabalho universitário, é 
apenas uma estratégia operacional, pois na práxis pedagógica não se pode 
conceber os processos de transmissão da ciência e da socialização de seus 
produtos, desvinculados de seu processo de geração. Há uma indissociabilidade 
entre o ensino, pesquisa e extensão, tendo como referência a pesquisa; 
aprende-se e ensina-se pesquisando; presta-se serviços à comunidade, quando 
tais serviços nascem e se nutrem da pesquisa. 
E neste estudo, particularmente, o papel da extensão no Programa Bom Negócio 
Paraná tem um objetivo grandioso na forma de valorizar os saberes locais. 
Saberes esses oriundos da experiência, da expertise, do empirismo, do saber-
fazendo de cada um dos participantes dos cursos ofertados pelo NAE. Esses 
saberes experienciais são valorizados e disseminados entre os participantes, ao 
mesmo tempo em que ferramentas de gestão, conceitos e estratégias são 
repassadas para a melhoria do processo e formalização do negócio. 
São os saberes e as experiências locais que validam, ressignificam e 
reconstroem os saberes globalizados.  
É desafio da universidade incorporar a ampliação da jornada dentro de uma 
perspectiva de tempo e espaço, com a criação de novas oportunidades de 
ensino-aprendizado, que possibilite novas vivências, que explore outros 
territórios educativos para além do ambiente universitário. A reaproximação 
entre a universidade e comunidade nos instiga a pensar que é possível e 
necessária essa troca de conhecimentos e saberes, resguardando todas as 
dificuldades e limites ainda existentes nessa relação.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo de Foz do Iguaçu - NAE-FOZ 
Av. Tarquinio Joslim dos Santos, 1300 - Foz do Iguaçu - PR, 85870-650. 
Telefone: (45)3576-8119 
E-mail: consultores.nucleofoz@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53981/2018 
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SAÚDE BUCAL NA QUIMIOTERAPIA 

 
Íris Sawazaki Calone880 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Paulo Henrique Singer881, Ana Luiza Carvalho882, Francielle 
Carneiro Hirata883 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: quimioterapia; saúde bucal; odontologia hospitalar. 
 
Resumo 
 

A quimioterapia, uma das principais modalidades de tratamento 
antineoplásico, exerce efeitos nas células do sistema hematopoiético causando 
alterações, mas também em outras células lábeis, como as epiteliais por 
exemplo. Levando muitas vezes ao desenvolvimento de mucosites orais que 
acometem de 40 a 80% dos pacientes submetidos a quimioterapia, além de 
outras complicações bucais como candidose, hipossalivação, ardência bucal, 
disfagia e disgeusia. Sendo assim, uma condição bucal ruim com focos 
infecciosos seja de origem dental, periodontal ou mucosas em geral, quando não 
tratada, pode ser o início de uma sepse em pacientes no período Nadir da 
quimioterapia (período em que o paciente apresenta um quadro de 
imunossupressão), aumentando seus custos com internamento e medicações e 
levando o paciente ao risco de morte. Este trabalho, realizado pelos acadêmicos 
do curso de Odontologia tem por objetivos orientar os pacientes submetidos a 
quimioterapia a respeito dos cuidados bucais a nível individual, fornecer 
informações, realizar exames intra-orais, e em casos de detecção de alguma 
patologia, realizar o encaminhamento para que seja feito uma intervenção 
odontológica e devido tratamento. Até o momento, o projeto já realizou um total 
de 1.122 atendimentos, contribuindo com a saúde bucal dos pacientes e 
melhorando o conhecimento de seus cuidadores acerca de medidas preventivas 
e curativas, proporcionando um tratamento adequado e realizado da maneira 
mais humana possível.  
 
Apresentação 
 

Nas últimas décadas, o número de casos de neoplasias malignas tem 
aumentado, tanto no Brasil como em vários outros países ao redor do mundo. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a estimativa para o ano 
de 2030 será de 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes 

 
880 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: irisodonto@yahoo.com.br.  
881 Discente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: paulohsinger@gmail.com. 
882 Discente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: ana.luizac@hotmail.com. 
883 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: francielle.hirata@unioeste.br. 
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por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer (INCA, 
2011). 

Para tanto, a medicina conta com diferentes meios terapêuticos para 
combater o avanço desse tipo de doença, onde se destacam a cirurgia 
oncológica, radioterapia e a quimioterapia (Duarte et al., 2018). A quimioterapia, 
uma das modalidades mais empregadas, promove sua ação sob as células 
cancerígenas, mas exerce também efeito nas células do sistema hematopoiético 
causando alterações hematológicas e também em outras células lábeis como o 
epitélio, por exemplo (Osterne et al.,2008), trazendo vários efeitos colaterais 
sistêmicos (Bonan et al., 2005). 

Estudos relatados nos últimos 10 anos classificam a mucosite como não 
apenas um processo epitelial, mas uma interação complexa entre os 
compartimentos epitelial e do tecido conjuntivo, que leva a uma alteração 
desfavorável da microbiota oral, necessitando de um manejo terapêutico 
especial para que não comprometa o tratamento (Stringer & Logan, 2014).  

O setor de Quimioterapia da UOPECCAN realiza em média, o 
atendimento de 30 pessoas por dia, que apresentam diferentes complicações 
neoplásicas e diferentes graus de morbidades que podem apresentar maiores 
chances de desenvolvimento de mucosites e outras alterações bucais, que 
podem comprometer a capacidade de fala, deglutição e mastigação deste 
indivíduo.  

Segundo um estudo realizado por Ohno et al. (2016), pacientes que não 
conseguem se alimentar de forma normal apresentam problemas significativos 
quando comparados a pacientes que se alimentam de forma natural, problemas 
de deglutição, voz mais baixa e alterações em saliva e língua.  

Experiências acumuladas com a atuação do curso de odontologia da 
UNIOESTE presente no ambulatório da UOPECCAN nos últimos anos, mostram 
que a educação preventiva e a detecção precoce de lesões é um fator diferencial 
na qualidade de vida do paciente durante o tratamento, além de diminuir custos 
com possíveis internações ou medicações de suporte para dor decorrentes de 
complicações bucais. Dessa forma, o conhecimento da condição de saúde bucal 
do paciente que inicia o tratamento quimioterápico é de fundamental importância 
para que estratégias terapêuticas e preventivas sejam cada vez mais eficazes 
na prevenção de complicações bucais decorrentes desta modalidade de 
tratamento.  
 
  
  
 
Procedimentos Adotados 
 

As orientações e cuidados repassados aos pacientes são realizadas pelos 
acadêmicos do 2º, 3º e 4º ano do curso de Odontologia da UNIOESTE, após 
instrução proveniente da coordenadora do projeto e da enfermeira-chefe do 
ambulatório da UOPECCAN. 
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A orientação conta com instruções de higiene oral, limpeza e desinfecção 
de próteses quando presentes, cuidados com a escova dental, cuidados 
alimentares para evitar desconfortos que venham acometer a mucosa oral e 
orientações sobre as principais patologia e efeitos colaterais provenientes da 
quimioterapia, como alterações de paladar e saliva, mucosites e outras infecções 
oportunistas que possam aparecer. Além dessa troca de informações, é 
realizado um exame clínico e anamnese para confecção de um prontuário 
odontológico afim de avaliar estes indivíduos.  

Dessa forma, os procedimentos são realizados da seguinte maneira:  
1. Abordagem do paciente: no momento em que o paciente está recebendo 

a infusão do quimioterápico no ambulatório, o mesmo recebe informações 
e folder explicativo.  

2. Exame clínico: após instrução, é solicitado ao paciente permissão para a 
realização do exame clínico e anamnese com prontuário odontológico do 
próprio hospital. O exame clínico intra-oral é realizado com espátula de 
madeira descartável e lanterna, com os biombos fechados para evitar 
exposição do paciente.  

3. Conduta pós exame clínico: caso o paciente apresente alguma alteração 
que venha comprometer seu tratamento, o mesmo é encaminhado para 
avaliação odontológica com o dentista da instituição ou para o serviço de 
Odontologia da UNIOESTE, ou ainda para as unidades de saúde do 
município onde o paciente mora. Pacientes que necessitam de 
intervenção odontológica urgente, como mucosites, candidose oral, focos 
infecciosos agudos e crônicos são encaminhados para o serviço de 
Odontologia da UOPECCAN. Já pacientes que apresentam condições 
não urgentes como lesões não associadas ao tratamento antineoplásico, 
cáries incipientes, necessidades de restaurações, próteses e reabilitações 
oclusais e estéticas são encaminhados ao serviço de Odontologia da 
UNIOESTE ou da Unidade Básica de Saúde de seu município.  

4. Registro de atividades: todo o atendimento, bem como anamnese, exame 
clínico e descrição de lesões e possíveis encaminhamentos são 
registrados em fichas odontológicas do próprio projeto em acordo com a 
UOPECCAN. 

 
Resultados 
 

Desde a sua criação em setembro de 2015, o projeto já realizou o 
atendimento de 1.122 pacientes, e a cada dia que passa esse número aumenta. 
Além disso, o serviço de Odontologia da UOPECCAN atende diariamente cerca 
de 1 ou 2 pacientes que apresentam condições de intervenção urgente, 
encaminhados via projeto de extensão, onde já se traçou quais as necessidades 
daquele indivíduo, bem como seus dados, doenças sistêmicas e qual sua 
necessidade de tratamento.  

Atualmente, o projeto conta com uma página em uma rede social, onde é 
possível divulgar os resultados, curiosidades e informações para toda a 
comunidade interessada. Estando disponível em: 



 

 

Pá
gi

n
a1

11
3

 

https://www.facebook.com/saudebucalnauopeccan/ e sendo de livre acesso 
para todos.  
 
 
Considerações Finais 
 

O trabalho realizado pelos acadêmicos apresenta relevância científica, 
uma vez que acrescenta ao conhecimento adquirido dos alunos, permitindo uma 
vivência clínica com essa clientela que apresenta condições peculiares de 
atendimento. Possui relevância de cunho humano, pois permite uma atenção 
individualizada a cada paciente no momento em que o mesmo encontra-se 
realizando a terapia. 

Além disso, enriquece o conhecimento do próprio paciente acerca dos 
cuidados que o mesmo deve possuir para que evite desconfortos e possa 
continuar com o tratamento da melhor forma possível, sem interrupções e 
agravos.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Página da ação no Facebook: 
https://www.facebook.com/saudebucalnauopeccan/  
e-mail: paulohsinger@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
44255/2014 
 
 
Referências 
 
Instituto Nacional de Câncer (INCA). Coordenação Geral de Ações Estratégicas. 
Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2012: incidência de câncer 
no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2011. 
 
Duarte, Bruno Gomes et al. Avaliação perioperatória de indivíduos em 
quimioterapia com necessidade de intervenção cirúrgica odontológica. Arquivos 
Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, São Paulo, v. 63, n. 2. p. 105-107, 7 ago. 2018. 
 
Bonan, P. R. F. et al. Aspectos clínicos, histopatológicos e tratamentos propostos 
para muscosite oral induzida por radioterapia: revisão de literatura. Revista 
Brasileira de Cancerologia, Rio de Janeiro, v. 51, n. 3, p. 235-242. 2005. 
 
Osterne RLV, Brito RGM, Nogueira RLM, Soares ECS, Alves APNN, Moura JFB 
et. al. Saúde bucal em pacientes portadores de neoplasias malignas: estudo 
clínico-epidemiológico e análise de necessidades odontológicas de 421 

https://www.facebook.com/saudebucalnauopeccan/
https://www.facebook.com/saudebucalnauopeccan/
mailto:paulohsinger@gmail.com


 

 

Pá
gi

n
a1

11
4

 

pacientes. Revista Brasileira de Cancerologia, São Paulo, v. 54, n. 3, p. 221-
226, 2008. 
 
Stringer, A., Logan, R. The role of oral flora in the development of chemotherapy‐

induced oral mucositis. Journal Of Oral Pathology & Medicine, v. 44, n. 2, p. 

81-87, 2015. 

 

Ohno et al. Comparison of Oral Assessment Results Between Non-Oral and Oral 

Feeding Patients: A Preliminary Study. Journal Of Gerontological Nursing, v. 

44, p.  23-28, 2016. 

 

 



 

 

SEGUIMENTO DO RECÉM-NASCIDO DE RISCO NA REDE DE CUIDADOS 
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Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: prematuridade; crescimento; muito baixo peso. 

 
Resumo 
 
Nascimento prematuro é aquele que ocorre antes de completar 37 semanas de 
gestação, constitui-se em ocorrência complexa, multifatorial, com alta 
representatividade na mortalidade infantil. Os recém-nascidos prematuros e de 
alto risco, necessitam cuidados especializados, a fim de minimizar morbidades, 
alterações de crescimento e desenvolvimento. Este estudo descritivo tem por 
objetivo, analisar o funcionamento do ambulatório de recém-nascido de risco do 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná. 
 
Apresentação 
 
A prematuridade se configura em problema de saúde pública mundial, visto que 
em 2014, ocorreu no mundo, 14,84 milhões de nascimentos prematuros (PT), ou 
seja, antes de completar 37 semanas de gestação. Ainda, dentre o total de 
nascidos com baixo peso, 80% são prematuros (CHAWANPAIBOON et al, 
2019). Esses Recém-Nascidos (RN) de baixo peso e prematuros compõe a 
maior proporção de RN hospitalizados em Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN), o que requer investimentos de alta tecnologia nessas unidades, 
bem como possuir profissionais especializados para propiciar a sobrevida 
desses RN, assim como, reduzir as morbidades advindas da prematuridade e as 
intercorrências após a alta hospitalar, principalmente nos primeiros anos de vida, 
visto que quanto menor a Idade Gestacional (IG), maior o risco de apresentar 
sequelas advindas da prematuridade (LEMOLA, 2019). 
Nesse contexto, todo RN que está exposto a situações em que há maior risco de 
evolução desfavorável, seja por situações presentes ao nascimento (baixo peso 
de nascimento, RN pré-termo, mãe adolescente, mãe com baixa instrução) ou 
aqueles que podem se desenvolver ao longo da vida (desnutrição e internações 
de repetição) são considerados RN de risco. Esse RN necessita além dos 
cuidados da equipe da atenção básica, na maioria das vezes necessita de 
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atendimento especializado, sendo necessário seu acompanhamento também no 
ambulatório de alto risco (BRASIL, 2015). 
 
Nas últimas décadas, com o advento dos avanços na ciência, na tecnologia e no 
aprimoramento do conhecimento dos profissionais houve aumento da sobrevida 
com a melhoria dos cuidados neonatais de RN cada vez mais prematuros. 
Contudo, apesar do incremento da sobrevida dessas crianças, o componente 
neonatal precoce está cada vez mais presente nas taxas de mortalidade infantil, 
em que a partir dos anos 2000, mais de 50% dos óbitos ocorreram na primeira 
semana de vida no Brasil, sendo mais de 57% em RN Prematuros (RNPT) 
(BRASIL, 2015). Associando-se a este fato, o RNPT tem maior risco de ter 
resultados inadequados em seu crescimento e desenvolvimento, o que os expõe 
a maior utilização dos serviços de saúde em curto e longo prazo, estando mais 
sujeitos a reinternações ao longo dos primeiros anos de vida após a alta 
hospitalar (SBP, 2012). 
Para tanto, frente à incidência de morbidades advindas da prematuridade 
extrema a curto e longo prazo, torna-se necessária a organização de um serviço 
estruturado para o atendimento dessa demanda (SBP, 2012; DOYLE, LW. et al, 
2014). O seguimento do RN de risco deve ter como objetivo prover e estimular a 
monitorização do crescimento, desenvolvimento e vigilância das morbidades tão 
comuns dentre esse grupo. Este seguimento deve ser desenvolvido por uma 
equipe interdisciplinar e multiprofissional apta e coesa nesse atendimento, que 
consiga identificar precocemente e intervir nos problemas que surgirem durante 
o acompanhamento após a alta hospitalar no ambulatório de seguimento 
(DOYLE, LW. et al., 2014; GLEDHILL, N; SCOTT, G; VRIES, NKS de, 2017). 
Assim, este trabalho explana acerca do funcionamento de um serviço de 
seguimento de RN de risco, em específico, do RNPT mediante atuação de 
equipe multiprofissional conforme as principais demandas de atenção à saúde 
desse grupo. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Estudo descritivo observacional realizado no Ambulatório de especialidades 
pediátricas do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), vinculado à 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), no período de 04 de 
fevereiro a 30 de abril de 2019. A área de estudo concentrou-se no ambulatório 
de recém-nascido de risco visando analisar o seu funcionamento. Avaliaram-se 
dados das características clínicas da população de pacientes e a sequência de 
atendimento dos mesmos, além da interação da equipe multiprofissional. 
 
Resultados 
 
O acompanhamento do RNPT é parte essencial dos esforços para garantir os 
melhores resultados possíveis para as crianças atendidas em UTIN. O 
seguimento do egresso dessa unidade deve iniciar ainda no período de 
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hospitalização e ter continuidade após a alta hospitalar, com avaliações 
sistemáticas do crescimento e desenvolvimento, prevenção de riscos e danos, 
entre outros aspectos, por meio de equipe multiprofissional e interdisciplinar que 
deve estar integrada em suas ações e tomadas de decisões.   
Na experiência do serviço de seguimento do RN de risco, a equipe 
multiprofissional de atendimento é formada por pediatra/neonatologista, 
cardiologista, endocrinologista, oftalmologista, enfermeiras, fisioterapeuta, 
nutricionista e serviço social.  
O trabalho em equipe exige constante interação entre os profissionais sem que 
cada um perca sua especificidade no enfoque proporcionado no atendimento de 
forma integral em todos os RN.  
As consultas devem ser de forma integrada, evitando retornos frequentes para 
cada especialidade, com isso diminuindo a chance de faltas às consultas, 
problema frequente em um ambulatório de seguimento (DOYLE, LW. et al., 
2014). 
O esquema de consultas proposto no serviço de Seguimento de Alto Risco do 
HUOP encontra-se descrito no fluxograma apresentado na figura 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Fluxograma de atendimento do ambulatório para RNPT de alto risco do HUOP, 2019. 

 
Durante todas as consultas é acompanhado o crescimento pondero-estatural, o 
desenvolvimento neuropsicomotor, avaliação de forma sistemática do 
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aleitamento materno, bem como a visão e audição, a fim de detectar 
precocemente os desvios de normalidade e possibilitar o encaminhamento dos 
RN para estimulação. Nos atendimentos são identificadas dúvidas dos 
responsáveis pela criança e realizadas orientações adequadas à compreensão.  
As consultas são agendadas pela equipe com intervalos de 45 minutos, ao 
chegarem ao serviço, as mães realizam a ficha de atendimento para todas as 
especialidades, e posteriormente são distribuídos conforme a disponibilidade da 
sala.  
O atendimento é iniciado pelo profissional que esteja na sala, realizando 
primeiramente a anamnese e o exame físico. Ao finalizar seu atendimento, o 
profissional entra em contato com o profissional da sala ao lado para que este 
possa dar continuidade ao atendimento. A rotatividade das salas é realizada 
pelos profissionais e não pelas crianças. O atendimento é finalizado após a 
criança ser avaliada por todos os profissionais, e se necessário são realizados 
os exames, encaminhamentos e agendamentos para outras especialidades, 
bem como é agendado o seu próximo retorno. 
 
Em todas as consultas a equipe multiprofissional alimenta o mesmo prontuário 
com a idade cronológica e cálculo da Idade Corrigida (IC), são verificadas as 
queixas e dúvidas da mãe, intercorrências no período entre consultas, esquema 
vacinal, alimentação, dados antropométricos (peso, comprimento, perímetro 
cefálico - PC, perímetro torácico, abdominal e braquial), ganho de peso em 
gramas/dia, se está realizando fisioterapia, acompanhamento com o 
oftalmologista, resultado da avaliação auditiva. Medicações em uso corrente, 
reinternações e causas das mesmas. Se presença de cardiopatia: RX de tórax e 
eletrocardiograma quando necessário antes da consulta. 
 
Considerações Finais 
 
O olhar sobre o RNPT ultrapassa a alta hospitalar, por compreender que o 
nascimento antecipado é complexo e configura-se em fator de risco para os 
primeiros anos de vida. Principalmente no que concerne ao crescimento e 
desenvolvimento, e desta forma, estratégias devem ser implementadas 
favorecendo o adequado manejo no acompanhamento ambulatorial. 
O acompanhamento multiprofissional das crianças egressas da UTIN em 
ambulatório de seguimento cuja equipe seja capacitada para atender as 
especificidades desta clientela permite aperfeiçoar os recursos disponíveis 
minimizando as internações e otimizando a assistência prestada.  
A atenção ao seguimento do RN PT é realizada através de um cuidado 
individualizado e constante, a fim de reduzir a morbimortalidade infantil, por 
consequências advindas da prematuridade. 
 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Ambulatório do Hospital Universitário do Oeste do Paraná 
Avenida Tancredo Neves, 3224 
Bairro santo Onofre – Cascavel/PR 
Telefone: 3321 5365; 3321 5442; 3321 5299 
 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Nº projeto: 44436/2014 
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SEMINÁRIO EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA OPORTUNIDADE 

AO DEBATE 

 
Silveira, Joicemara Severo884 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Gazola, Éverton Luís885 
 

Área Temática: Ciências Humanas 
Linha de Extensão: Pessoas com Deficiências e necessidades especiais 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Inclusão; Acessibilidade; Seminário. 

 
Resumo 
 
O Seminário em Prol da Educação Inclusiva é promovido pelo Programa 
Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 
(PEE/Campus Toledo). O evento (com cinco edições) tem objetivo de 
oportunizar momentos e debates sobre a temática da educação inclusiva 
mediando a interação entre a comunidade acadêmica e comunidade externa. 
Apresentamos os resultados obtidos no decorrer dos sete anos justificando que 
a procura pelo seminário constituiu-se de forma crescente neste processo. 
 
Apresentação 
 

O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 

Necessidades Especiais – PEE, é organizado de uma forma multicampi. Criado 

no ano de 1997 pela resolução nº 323 do Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão (CEPE), promove o ingresso e permanência das pessoas com 

deficiência ou alguma necessidade educacional especial no âmbito universitário. 

O PEE/Toledo tem sua atuação na garantia dos direitos das pessoas com 

necessidades especiais proporcionando a oportunidade de acesso e igualdade 

ao processo de ensino/aprendizagem. Para tanto, a equipe do PEE constitui-se 

de forma multidisciplinar propiciando aos acadêmicos atendidos materiais 

 
884 Mestranda do Programa de Educação (PPE – UEM), Membro do PEE/Campus Toledo, 
subcoordenadora do projeto, e-mail: joice.ssilveira@hotmail.com 
885 Graduando do 4° ano do curso de Ciências Sociais – UNIOESTE/Campus Toledo do Centro 
de Ciências Humanas e Sociais  - CCHS, Membro do PEE/Campus Toledo, e-mail: 
evergazola@hotmail.com  

mailto:evergazola@hotmail.com
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adaptados e profissionais qualificados que contribuem a efetivação da práxis 

educativa. 

Diante do exposto, além de garantir um instrumento igualitário para 

formação educacional à pessoa com deficiência, o programa desenvolve 

diversas atividades, no debate acerca da temática inclusiva. Dentre as atividades 

desenvolvidas pelo PEE/Campus Toledo, destaca-se a promoção do Seminário 

em Prol da Educação Inclusiva do ano de 2012 a 2018, contando com cinco 

edições até o atual momento. Esta atividade efetiva à extensão universitária 

corroborando com a troca de experiências entre comunidade acadêmica e 

comunidade externa.  

A promoção do seminário organizado pela equipe PEE/Toledo vem ao 

encontro com o que é posto na legislação em que a lei de acessibilidade nº 

10.098/2000 em seu capítulo X (Disposições Finais), artigo 24 incube: 

 
O Poder Público promoverá campanhas informativas e 
educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de 
conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à 
integração social da pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. (BRASIL, 2000). 

 
O seminário surgiu diante da procura dos professores do Município ao 

Programa PEE da Unioeste/Campus Toledo, para que houvesse um momento 

de estudos e diálogos sobre a educação inclusiva. Visto que a escola interage 

com uma enorme diversidade de alunos, a educação inclusiva desempenha um 

papel farto na elaboração do conhecimento de cada um, pois: 

 
[...] assume a especial necessidade de prever e de prover-se 
com todos os recursos educativos para a acessibilidade (em sua 
acepção mais ampla e não apenas arquitetônica) para garantir 
que todos os alunos, com ou sem dificuldades de aprendizagem, 
possam construir conhecimentos e participar ativamente da vida 
acadêmica. (CARVALHO, 2011, p. 158). 

 

Isto posto, o seminário atribui a necessidade de atuar como instrumento 

que dialoga sobre a importância das práticas pedagógicas inclusivas, logo o 
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encontro opera como um meio para se pensar em como proporcionar esses 

recursos didáticos afim de promover a inclusão da pessoa com deficiência.  

 
Procedimentos Adotados 
 
 Ao longo dos sete anos foi evidenciado que a procura pelo seminário se 

constituiu de forma crescente, o que justifica as cinco edições já elaboradas. O 

seminário em todas suas edições foi promovido pelo PEE/Campus Toledo, 

juntamente com a Secretaria Municipal da Educação (SMED). As atividades 

propostas além de contemplarem discussões teóricas possibilitou apresentações 

culturais e relatos de experiências. 

 O Seminário em Prol da Educação Inclusiva tem sua primeira edição no 

ano de 2012. Na oportunidade a temática central do evento nomeava-se 

“Libertando Amarras”. Foi disponibilizada cinco palestras sobre a educação 

inclusiva e nos seguintes âmbitos específicos: deficiência visual; surdez; 

deficiência física e intelectual, por fim debates sobre altas habilidades. Tendo 

como objetivo desmitificar as pré-conceitos de senso comum acerca da 

educação inclusiva e trazer discussões que envolviam o contexto educacional 

do aluno com deficiência nas escolas regulares. 

O II Seminário em Prol da Educação Inclusiva aconteceu em 2013. Na 

oportunidade a temática central do evento foi “Dimensão Pedagógica” 

organizadas em:  uma palestra com a temática: “Inclusão no contexto 

educacional: desafios e perspectivas”; nove oficinas que abordaram os mais 

diferentes temas sobre a Educação Especial. Além de contar com estandes, 

apresentações artísticas e uma mesa-redonda na temática “A inclusão em 

Pauta: Abordagens Pedagógicas e atividades recreativas”. 
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O III Seminário em Prol da Educação Inclusiva aconteceu no ano de 2014. 

Na oportunidade a temática central do evento nomeava-se “Desafios 

Educacionais”. Organizado com as seguintes atividades: exposição de painéis; 

duas palestras, sendo elas: “Inclusão escolar: Desafios Educacionais” e 

“Educação Inclusiva da pessoa com Deficiência: aspectos gerais” e doze Grupos 

de Trabalhos (GT’s) distribuídos em dois dias. Os trabalhos apresentados 

possibilitaram o compilado do 1º anais do evento com registro de ISSN, 

registrando o principal diferencial nesta edição somando-se ao lançamento do 

logo oficial que representa a formação do processo inclusivo em busca de uma 

igualdade social. Os círculos em tamanhos variados ilustram a luta pela 

efetivação de direitos ao longo dos anos e a cor vermelha e amarela ocupando 

o mesmo espaço representam igualdade de direitos. O logo foi produzido pela 

artista plástica Edy Braum e a diagramação realizada pelo Tecnólogo em 

Marketing Alcionei Correia. 

 

O IV Seminário em Prol da Educação Inclusiva aconteceu no ano de 2015. 

Na oportunidade a temática central do evento nomeava-se “Avanços e 

Perspectivas”.  Visto os avanços obtidos com a aprovação da lei n° 13.146 de 

junho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão (LBI ou Estatuto da Pessoa 

com Deficiência), ainda se percebia práticas discriminatórias e barreiras dos 

docentes que possuem alunos com necessidades especiais a encontrar 

metodologias adequadas para se efetivar a educação inclusiva. Essa edição do 

Seminário surge possibilitando espaço para se discutir essas práticas, além de 

mediar sobre os avanços e conquistas sobre a inclusão e seus desafios de 

efetivação das leis inclusivas. O evento contou com a palestra: “Educação 

inclusiva: avanços e perspectivas”; mesa redonda “Educação Inclusiva no 

Ensino Superior” e quatro Grupos de Trabalhos (GT’s) que contemplaram 

comunicações orais e produção do 2º anais do evento.  

O V Seminário em Prol da Educação Inclusiva aconteceu no ano de 2018. 

A temática “Reflexões sobre a avaliação” buscou dialogar sobre as avaliações 
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do processo de ensino e aprendizagem: como, quando, porque e quais as 

estratégias adequadas; afim de ampliar o conhecimento dos docentes e demais 

profissionais dentro da educação especial. As atividades ofertadas foram: duas 

palestras, sendo: “Avaliação como instrumento para ensino e aprendizagem” e 

“Reflexões sobre a avaliação na educação especial”; uma mesa redonda “O 

processo de avaliação nas diferentes áreas da educação especial”, quatro 

grupos de trabalhos que possibilitaram a produção do 3º anais do evento 

efetivando as pesquisas realizadas na área.  

A carga horária de cada evento foi distribuída da seguinte forma: I 

Seminário – 20h (3 dias de estudo); II Seminário – 20h (3 dias de estudo); III 

Seminário – 20h (3 dias de estudo); IV Seminário – 16h (3 dias de estudo); V 

Seminário – 16h (3 dias de estudo).  

 
Resultados 
 

 O evento organizado pelo PEE/ Toledo teve um primeiro encontro sem a 

pretensão de tornar-se um evento de caráter permanente, no entanto a grande 

procura e participação de pessoas da cidade e região possibilitou que o evento 

fosse expandindo para mais quatro edições. A realização do evento anualmente 

possibilitou um encontro único entre os educadores que aguardavam com 

expectativas o momento dos debates. 

 No entanto, no ano de 2016 e 2017 devido as condições 

significativamente precárias no âmbito educacional como falta de recursos e falta 

de agentes técnicos no quadro da instituição o evento só retornou em 2018, 

sendo acordado sua realização bianual. Abaixo apresentam-se os dados do 

número de participantes no evento. 
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Gráfico: número de participantes 
Fonte: Elaboração dos autores. 

  

Verifica-se que a participação no seminário ampliou-se ao longo dos anos 

aumentando de 120 para 170 participantes. Uma ressalva ao ano de 2015, neste 

ano as vagas foram limitadas devido ao espaço de realização do evento só poder 

acomodar 120 lugares, assim as vagas precisaram ser limitadas, tanto em 2012, 

quanto em 2015. 

 Registra-se também a elaboração de três edições dos anais do seminário 

resultante das produções de pesquisas. Está atuação permite a consistência da 

tríade universitária, a partir do momento que oferta um seminário em projeto de 

extensão, os debates na produção de ensino e o incentivo as produções de 

pesquisas registradas em anais do evento. Ao todo as cinco edições do evento 

contaram com cerca de 670 participantes, propiciando mais de 100 horas 

debates no contexto da educação inclusiva 

 
Considerações Finais 
 
 Entendemos que o PEE/Toledo constitui-se de um programa de 

legitimidade para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, pois atua 

enquanto equipe multidisciplinar em que a inclusão acontece de forma a adaptar 

ao contexto educacional as necessidades do acadêmico. Segundo Carvalho  

 
[...] a escola precisa ressignificar suas funções políticas, sociais 
e pedagógicas adequando seus espaços físicos, melhorando 
suas condições sociais de trabalho de todos que nela atua, 
estimulando neles a motivação, a atualização dos 
conhecimentos a capacidade crítica e reflexiva, aprimorando 
suas ações para garantir a aprendizagem e a participação de 
todos em busca de atender às necessidades de qualquer 
aprendiz, sem discriminações. (CARVALHO, 2011, p.68) 

 
O seminário do PEE/Toledo tornou-se um momento fundamental para a 

reflexão pedagógica e uma oportunidade ao dialogismo educacional, ou seja, um 

espaço em que os debates suscitados contribuam para minimizar as barreiras. 
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Assim, ao longo deste processo os momentos de reflexões pedagógicas 

foram/são de suma importância para a constante atuação educacional na 

produção de um pensamento crítico acerca da pessoa com necessidades 

especiais. 

 
Forma(s) de contato com a ação  (45)33797008, peetoledo@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 53164/2017 
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SITE - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ONLINE  

 
 

Martin Airton Wissmann886 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Aládio Zanchet887 (Subcoordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Bianca Marina Lamb888, Douglas Riechel Zambotto, Leonardo 
Torri Maito, Tiago Renato Blomker Böes, Anderson Mendes Gomes, Gabriel de 

Colla dos Santos, Gabriela Heinz Cardoso Marques, Julio Cesar Schwaab, 
Patricia Camila Neves, Raiane Goncalves dos Santos, Samuel Andrei Horn 

Thomas. 
 

Área Temática: Comunicação 
Linha de Extensão: Comunicação Estratégica 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Ambiente virtual; Fonte de Informações; Área Contábil. 

 
Resumo 
 
O objetivo deste projeto é proporcionar uma base de informações que possibilite 
interação e subsidie ações de profissionais, acadêmicos e docentes da área 
contábil, assim como de empresários e da sociedade em geral, tendo acesso às 
principais legislações, procedimentos contábeis e informações administrativas, 
econômicas e educacionais para o desenvolvimento de suas atividades 
profissionais, acadêmicas ou simplesmente como fonte de informação. As 
informações, coletadas e elaboradas por acadêmicos do curso de Ciências 
Contábeis da Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon, são 
disponibilizadas em um ambiente virtual identificado como 
www.sabercontabil.pro.br. 
 
 
Apresentação 
 

A utilização de ambientes virtuais para a disseminação de informações de 
natureza contábil tem experimentado uma expressiva expansão, constituindo-se 
como estratégia fundamental no avanço do conhecimento nessa área. A 
utilização da internet como meio de interação chama a atenção por sua 
acelerada expansão. Conforme observam Fleury e Abreu (1999), enquanto a 
internet levou três anos para atingir 90 milhões de usuários, o rádio levou mais 
de 30 e a televisão em torno de 15 anos. 

 
886 Doutor, Curso de Ciências Contábeis, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus de 

Marechal Cândido Rondon. E-mail: martin.wissmann@unioeste.br  
887 Doutor, Curso de Ciências Contábeis, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus de 

Marechal Cândido Rondon. E-mail: aladio.zanchet@unioeste.br 
888 Acadêmicos, Curso de Ciências Contábeis, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus 
de Marechal Cândido Rondon. 
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De acordo com Wernke e Bornia (2001), a utilização da internet pela área 
contábil tem possibilitado aos profissionais utilizarem a rede para fazer 
downloads (baixa de arquivos ou programas) utilizáveis no seu dia-a-dia. Com 
isso, por exemplo, podem enviar declarações de imposto de renda à Secretaria 
da Receita Federal, obter informações ou estatísticas que podem auxiliar seus 
clientes e a si próprios, nos diversos sites de órgãos públicos e entidades direta 
ou indiretamente relacionados com a profissão contábil. Para aprimorar seus 
conhecimentos, o profissional contábil pode utilizá-la para pesquisas 
bibliográficas em publicações nacionais e estrangeiras, ou em consultas a 
bibliotecas virtuais. 

O volume e a amplitude de informações de interesse da área de formação 
e atuação contábil gerados periodicamente, representa um grande desafio para 
usuários dessas informações, em razão das dificuldades em reuni-las e, em 
alguns casos, de atestar sua veracidade.  

Para o meio acadêmico, as informações contábeis podem estar 
relacionadas a legislação educacional, a legislação profissional, as diversas 
informações das variadas áreas de atuação da contabilidade que darão suporte 
e complementarão o aprendizado, assim como podem servir de apoio teórico 
para elaboração de trabalhos. Aos docentes, essas informações se apresentam 
como úteis no processo de atualização dos conteúdos, suporte legal para os 
procedimentos contábeis aplicáveis ao ensino, auxílio teórico na elaboração das 
aulas, entre outros. Aos profissionais da área, empresários e funcionários, essas 
informações são fonte de apoio na tomada de decisões no dia-a-dia e no acesso 
a legislações aplicáveis a área de negócios. Tais informações também podem 
ser úteis para consultas aos demais interessados que tenham a necessidade de 
orientação frente a aplicabilidade do conhecimento contábil. 

De acordo com Moran (1997), as universidades querem tornar-se visíveis, 
para não ficar para trás. Uns colocam páginas padronizadas, previsíveis, nas 
quais mostram a sua filosofia, as atividades administrativas e pedagógicas. 
Outros criam páginas atraentes, com projetos inovadores e múltiplas conexões. 

Diante deste cenário, este projeto tem como objetivo proporcionar uma 
fonte confiável e centralizada onde os profissionais, acadêmicos e docentes da 
área contábil, assim como os empresários e a sociedade em geral possam ter 
acesso às principais legislações, procedimentos contábeis e informações 
administrativas, econômicas e educacionais para o desenvolvimento de suas 
atividades profissionais e acadêmicas, ou simplesmente como fonte de 
informação 

Desta forma, entende-se que o projeto se justifica, pois se propõe a gerar 
e disponibilizar um meio de acesso às informações relacionadas a formação e 
ao desenvolvimento da profissão contábil. Além disso, se presta a servir de fonte 
para consulta das informações relacionadas ao ambiente de negócios, tanto por 
parte dos empresários, funcionários e da sociedade em geral, tornando-se uma 
fonte centralizada, ampla e confiável de informações. 
 
Procedimentos Adotados 
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Desde seu início, no ano de 2012, o projeto passou por algumas 

adequações nos procedimentos adotados. Um dos aspectos de renovação 
permanente no projeto é a troca da equipe de acadêmicos participantes que 
colabora na sua execução. 

No último relatório bianual (2017 a 2019) foram informadas as seguintes 
atividades realizadas: 
 

• Seleção de participantes para compor a nova equipe de trabalho, entre os 
acadêmicos regularmente matriculados no curso de Ciências Contábeis.  

• Iniciamos parceria com a Associação dos Contadores de Marechal Cândido 
Rondon – ACOMAR e com o Núcleo de Contadores de Marechal Cândido 
Rondon, com o intuito de obter recursos para implementação de mudanças 
no site e de promover uma maior aproximação entre a Unioeste e as 
entidades representativas da classe contábil. 

• Paralelo a isso, contratamos um profissional da área de informática para 
reelaborar o site, de forma a torna-lo mais intuitivo e com informações mais 
específicas. 

• Promovemos reuniões entre os participantes do projeto para definir 
responsabilidade em relação a: (i) seleção e elaboração de notícias e 
informações das áreas contábeis; (ii) postagem das notícias no site; (iii) 
busca de novas fontes de informação, dentre outros assuntos e atividades. 

• A partir das responsabilidades definidas na reunião, foi elaborado calendário 
de atividades definindo prazo e período para publicação de informações da 
área. 

• Dando sequência a estratégia de publicações de notícias atualizadas, cada 
integrante, de acordo com seu cronograma, selecionou e elaborou notícias, 
assim como disponibilizou informações sobre a área contábil.  

• Foi elaborando um ambiente específico para disponibilizar oportunidades de 
emprego. 

• Foi elaborado um ambiente específico para divulgação dos cursos de curta 
duração realizados pela Unioeste, pelos acadêmicos e pelas entidades de 
classe ou profissionais contábeis, que foi denominada de treinamentos. O 
site mantém um ambiente específico para divulgação de eventos realizados 
pela Unioeste, outras instituições de ensino e entidades de classe. 

 
Resultados 
 

O presente projeto de extensão promove, desde 2012, o desenvolvimento 
de um ambiente virtual com informações da área contábil. Durante a sua 
vigência, desenvolveu e manteve atualizado um ambiente virtual, com o 
envolvimento direto dos acadêmicos, participantes do projeto, pesquisando 
notícias e informações da área contábil e disponibilizando-as por meio do site 
www.sabercontabil.pro.br.  
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O Portal Saber Contábil, passou por reformulação no ano de 2017, o que 
o tornou mais intuitivo aos usuários e incluiu novas funcionalidades, como a 
divulgação de vagas de emprego, de cursos de curta duração, de comunicação 
com os associados da ACOMAR – Associação dos Contadores de Marechal 
Cândido Rondon e do Núcleo de Contadores de Marechal Cândido Rondon, 
entre outras.  

Destaca-se a importância da manutenção do Portal Saber Contábil, pois 
diariamente são disponibilizadas informações que interferem diretamente no 
ensino da contabilidade e no exercício da atividade profissional dessa área do 
conhecimento. Essas informações têm diversas origens e a identificação, 
seleção e disponibilização das principais, em ambiente único, aumenta a 
acessibilidade e a confiabilidade aos diferentes usuários do portal.  

Com este projeto é possível reunir grande número de informações 
acadêmicas e profissionais da área contábil, de forma a concentrá-las em um 
único ambiente virtual, garantindo a sua confiabilidade.  

Ademais, o site se tornou um canal de comunicação e disponibilização de 
conteúdos pelos professores para os acadêmicos do curso. Nos dois últimos 
anos (abril de 2017 a abril de 2019) foram disponibilizadas 2.011 notícias no site. 
Nesse mesmo período, o site recebeu, em média, 6.585 visitas por mês, o que 
representou um fluxo de aproximadamente 158 mil visitas nesses dois anos. 

Considerando a característica do projeto de extensão, que prevê a 
disponibilização online das informações relacionadas a profissão contábil, 
formação acadêmica e demais informações relacionadas a área de negócio, não 
há um controle específico de público atingido, pois mesmo que uma área do 
ambiente virtual seja restrita aos cadastrados, a outra é de livre acesso, 
permitindo que os mais diferentes públicos a utilizem.  

Dessa forma, é possível identificar os seguintes públicos atingidos: 

• Participantes do projeto de forma direta: 02 professores; 12 
estudantes/participantes;  

• Professores do curso de Ciências Contábeis: 13 professores; 

• Associados da ACOMAR – Associação dos Contadores de Marechal 

Cândido Rondon; 

• Membros do Núcleo de Contadores de Marechal Cândido Rondon - 
ACIMACAR 

• Profissionais da área e demais interessados: aproximadamente 2.000 
usuários. 

Como forma complementar, ampliando as informações sobre o público 
atingido, o gráfico 01 apresenta o resumo de utilização do site no último ano 
(maio/2018 a abril/2019). 

 
Gráfico 01 – Resumo de utilização do Saber Contábil – Maio/2018 a 

Abril/2019 
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FONTE: www.home.sabercontabil.pro.br/cpanel                         

 

Para facilitar o entendimento, a Tabela 01 apresenta, em números, a 
utilização do site no último ano (maio/2018 a abril/2019). Os resultados mostram, 
entre outras informações, um fluxo médio de 6.585 visitas mensais, o que 
representou 79.022 visitas em um ano. 
 
Tabela 01 – Resumo de utilização do Saber Contábil – Maio/2018 a Abril/2019 

Resumo Mensal 

Mês 
Média diária Total Mensal 

Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits 

Abr 2019 2560 1958 976 268 1842 5816072 4562 16601 33296 43536 

Mar 2019 2807 2262 1184 275 2755 9153441 8530 36723 70139 87021 

Fev 2019 1504 1220 656 215 2311 4064767 6021 18382 34171 42134 

Jan 2019 446 292 254 185 1478 627980 5755 7897 9076 13834 

Dez 2018 484 335 228 153 1426 1075888 4764 7085 10391 15032 

Nov 2018 1149 890 423 156 1774 3331799 4699 12690 26727 34487 

Out 2018 1769 1339 628 252 2117 7960542 7837 19488 41517 54844 

Set 2018 1982 1565 683 215 2238 6183189 6455 20518 46972 59474 

Ago 2018 2381 1838 799 260 2972 9546940 8062 24773 56978 73829 

Jul 2018 2440 1860 774 244 1879 7214243 7570 23995 57677 75653 

Jun 2018 2581 1909 876 250 2218 6384278 7506 26295 57279 77431 

Mai 2018 2382 1782 814 234 2179 7606227 7261 25259 55255 73860 

Totais 68965366 79022 239706 499478 651135 

FONTE: www.home.sabercontabil.pro.br/cpanel                         
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Entre outras funcionalidades do site, de abril de 2017 a abril de 2019 foram 
publicadas 2.011 notícias relacionadas à profissão contábil, à formação 
acadêmica e relacionadas ao ambiente de negócios. Essas notícias são 
selecionadas e/ou elaboradas pelos colaboradores (acadêmicos). 
 
Considerações Finais 
 
 O projeto se tornou um marco diferencial para o curso de Ciências 
Contábeis da Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon. Diariamente o 
site disponibiliza conteúdos atualizados e confiáveis, relacionados a área de 
formação e de atuação dos profissionais contábeis, além de atender empresários 
e a sociedade em geral com assuntos da área de negócios, legislação tributária, 
trabalhista, entre outras, os quais apresentam constantes mudanças. 

A dimensão do projeto pode ser avaliada pelo expressivo número de 
acessos ao portal, com um fluxo médio de 6.585 visitas mensais em 2018, o que 
representou 79.022 visitas em um ano. 

Diante destes resultados, entende-se que o projeto atende plenamente o 
objetivo pelo qual foi constituído e, principalmente, porque vem sendo 
aprimorado com novas funcionalidades, conforme descrito no decorrer deste 
material. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
 Para manter contato com a ação sugere-se utilizar a opção “fale conosco”, 
disponível no site, objeto deste projeto, www.sabercontabil.pro.br. 
 
Referências 
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SOL, AMIGO DA INFÂNCIA 

 
Lucirene da Silva Cruz Mello889 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participante: Rebeca Maria de Oliveira Sabino890 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Sol; Prevenção; Saúde. 

 
Resumo 
 
Um dos fatores para o desenvolvimento de câncer de pele na vida adulta e na 
terceira idade é a exposição solar desprotegida na infância e adolescência. 
Contudo, o sol é essencial para a produção de vitamina D e, ainda, atua na 
manutenção do bem-estar físico e mental. Assim, a exposição solar adequada é 
necessária para se obter seus benefícios. O presente projeto objetivou orientar, 
conscientizar e envolver as crianças e suas famílias na adoção de 
comportamento saudável frente à exposição solar. 
 
Apresentação 
 
Em 2013, durante o período de sua gestão na presidência da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD) Regional de São Paulo, o Dr. Paulo Criado, em 
parceria com a SBD, criou o projeto educativo e preventivo Campanha Sol, 
Amigo da Infância, com a finalidade de orientar e conscientizar crianças em idade 
escolar, particularmente do Ensino Fundamental I, sobre os riscos da exposição 
solar inadequada e os hábitos saudáveis de proteção diária. Para a realização 
do projeto, a SBD teve o apoio do cartunista Maurício de Souza , que 
desenvolveu um gibi e posteriormente um DVD: “ A PELE E O SOL COM A 
TURMA DA MÔNICA” que ensinam as crianças sobre a fisiologia da pele e como 
ela é atingida pela exposição solar em excesso, orientam sobre como se proteger 
e o melhor horário para se expor ao sol por meio de uma história. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A abordagem utilizada privilegiou a ludicidade, procurando adequar o tema à 
faixa etária do grupo. O público-alvo da atividade desenvolvida foram alunos 
pertencentes ao Ensino Fundamental das escolas municipais de Francisco 
Beltrão-PR. Foi apresentado e reproduzido um vídeo educacional (DVD) com a 
história “A Pele e o Sol com a Turma da Mônica”. Em seguida, foi realizada uma 

 
889 Docente do curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-
mail: lucicmello@gmail.com 
890 Discente do 3º Ano do curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco 
Beltrão. E-mail: rebecamaria36@hotmail.com. 
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roda de discussão sobre o tema, quando as crianças tiveram a oportunidade de 
esclarecer dúvidas sobre o tema do vídeo. O encerramento da prática se deu 
com a distribuição de panfletos e gibis “A Pele e o Sol com a Turma da Mônica”.  
 
 
Resultados 
 
A informação e o conhecimento sobre a importância da exposição solar saudável 
na infância como forma de prevenção do câncer de pele em adultos e na terceira 
idade foram possíveis, por meio do contato direto com o público-alvo, de forma 
lúdica e prazerosa, envolvendo as crianças, pais e educadores. A 
conscientização sobre a adequada exposição solar dessas crianças e 
adolescentes hoje é a certeza de adultos saudáveis no futuro. O envolvimento 
dos jovens com a metodologia adotada indica uma maior adesão às condutas de 
saúde buscadas no projeto.  
 
Tabela 1 – Visitas às Escolas Municipais de Francisco Beltrão 

Escolas Datas 

Escola Municipal Prof. 

Pedro Algeri  

19/02/2016 (sexta-feira) 

23/02/2016 (terça-feira) 

 

Escola Maria Basso Dellani 26/02/2016 (sexta-feira) 

 

Escola Municipal São 

Cristóvão  

04/03/2016 (terça-feira) 

08/03/2016 (terça-feira) 

Escola Municipal Bom 

Pastor 

19/04/2016 (terça-feira) 

20/04/2016 (quarta-feira) 

 

Escola Municipal Nª Sra. do 

Sagrado Coração 

24/05/2016 (terça-feira)  

27/05/2016 (sexta-feira) 

Escola Municipal Prof. 

Maria Helena Vandresen 

 

20/09/2016 (sexta-feira) 

 

Escola Municipal Frei 

Deodato 

04/10/2016 (terça-feira) 

05/10/2016 (quarta-feira) 

Participação no Congresso 

de Proteção à infância e 

juventude – organizado pelo 

NEDDIJ – UNIOESTE 

(Campus Francisco Beltrão) 

11/10/2016 (terça-feira) 

Escola Municipal Prof. 

Rubens Amélio Bonatto 

18/10/2016 (terça-feira) 

19/10/2016 (quarta-feira) 
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Escola Municipal Francisco 

Manoel da Silva 

25/08/2017 (sexta-feira) 

Escola Municipal Higino 

Antunes Pires Neto 

28/08/2017(segunda-feira) 

Escola Municipal Germano 

Meyer 

01/09/2017 (sexta-feira) 

Escola Municipal Recanto 

Feliz 

22/09/2017 (sexta –feira) 

Escola Municipal Deni Lineu 

Schwartz (interior) 

31/10/2017 (terça-feira) 

Participação no XVII SEU 

Seminário de Extensão da 

UNIOESTE (Campus de 

Cascavel) 

20/11/2017 (segunda-feira) 

21/11/2017 (terça-feira) 

Escola Municipal Basílio 

Tiecher (interior) 

27/11/2017 (segunda-feira) 

Escola Municipal Prof. 

Parigot de Souza (interior) 

27/11/2017 (segunda-feira) 

Escola Municipal Profª 

Maria Basso Dellani 

03/08/2018 (sexta-feira) 

Escola Municipal Pedro 

Algeri 

06/08/2018 (segunda-feira) 

Escola Municipal Bom 

Pastor 

13/08/2018 (segunda –feira) 

Escola Municipal Frei 

Deodato 

17/09/2018 (segunda-feira) 

Escola Municipal Maria 

Basso Dellani 

10/05/2019 (sexta-feira) 

Escola Municipal Maria 

Basso Dellani 

14/05/2019 (terça-feira) 

   
Tabela ilustrando as visitas realizadas pelo projeto “Sol, amigo da infância” em que há o nome das escolas e as datas. 
Além da participação no evento organizado pelo NEDDIJ – UNIOESTE. 
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Figura 1 – Professora do projeto, participante do projeto e alunos em uma das vistas à Escola 
Municipal Maria Basso Dellani, Francisco Beltrão - PR. 

 

 
 

Figura 2- Reprodução do vídeo educacional (DVD) com a história “A Pele e o Sol com a Turma 
da Mônica” na Escola Municipal Recanto Feliz - Francisco Beltrão-PR. 

 



 

 

P
ág

in
a1

13
8

 

 
 

Figura 3 – Professora do projeto e alunos em uma das vistas à Escola Municipal Pedro Algeri, 

Francisco Beltrão - PR. 

  

Considerações Finais 
 
A informação e conscientização sobre a exposição solar segura das crianças e 
adolescentes devem ser uma constante na busca da prevenção do câncer de 
pele em adultos. 
 
Forma (s) de contato com a ação 
 
Profª Drª Lucirene da Silva Cruz Mello – Telefone: (46) 3523-4087 
E-mail: lucicmello@gmail.com  
Rua São Paulo, 367/104 – Centro Francisco Beltrão (PR) 
Discente Rebeca Maria de Oliveira Sabino – Telefone: (41) 99672-9432 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
47491/2016 
 
Referências 
 
CRIADO, P. Sol Amigo da Infância. Jornal da Fundação Faculdade de Medicina 
da USP. Mar/Abril; nº 65. 2013. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, REGIONAL SÃO PAULO. 
Disponível em: http://www.sbd-sp.org.br. Acesso em: 28 mai 2019. 

mailto:lucicmello@gmail.com
http://www.sbd-sp.org.br/
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TABELA PERIÓDICA EM BRAILLE 3D, UMA NOVA FORMA DE INCLUSÃO 

NA EDUCAÇÃO. 

 

Marcos Freitas de Moraes 891  
Participantes: Jaqueline Portes892, Bruna Merlo de Assumpção, Iago 

Severnini893, João Lucas Martins894, Bruna Merlo de Assumpção5 
 

Área Temática: Educação. 
Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades 

especiais. 
Modalidade: Comunicação Oral. 

Palavras-chave: Braille, Tabela Periódica, Educação. 
 
Resumo 
 
Com o inicio do projeto em 2008, começou o desenvolvimento da tabela 

periódica em Braille e a distribuição eletrônica em peças de resina cristal. Em 

diante, em 2018 o projeto tem se um novo rumo, o desenvolvimento de novas 

peças em Braille 3D, contendo mais informações e desenhadas no AutoCAD 

dando assim uma aparência elegante e mais durabilidade. Este novo material 

será mais pratico de ser trabalhado porque existem mais informações em uma 

peça tão pequena. Ademais, a aplicação desta tabela contribuiria no 

desenvolvimento e na capacidade de um aluno portador de deficiência visual, 

assim a divulgação da ciência será em todo o âmbito escolar. 

 
Apresentação 
 
De acordo com Mantoan “A inclusão é um motivo para que a escola se 

modernize e os professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a 

inclusão escolar de pessoas deficientes torna-se uma conseqüência natural de 

todo um esforço de atualização e de reestruturação das condições atuais do 

ensino básico”. 

Atualmente, a convivência do aluno deficiente visual e do professor na sala de 

aula está longe de ser algo naturalmente aceite, algo comparável à convivência 

entre um aluno norma visual e o professor. E nem sequer se trata, na maior parte 

dos casos, de má-vontade por parte do professor ou indisponibilidade do aluno 

portador de deficiência. Trata-se, tão-somente, da dificuldade de efetiva, na 

 
891 Doutor, Química, CECE, Toledo, E-mail: marcos.moraes@unioeste.br 
892 Acadêmica, Química Bacharelado, CECE, Toledo. E-mail: jaque_line2305@hotmail.com. 
2 Acadêmico, Química Licenciatura, CECE, E-mail: Iago_severnini@hotmail.com 
894 Acadêmico, Química licenciatura, CECE, Toledo. E-mail:joaoluck0@gmail.com. 
5 Acadêmica, Química Licenciatura, CECE, Toledo. Email: brunamerlo2790@outlook.com 
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prática, a "Escola Inclusiva", tão sabiamente arquitetada de formas teóricas, à 

luz da nossa bem intencionada legislação.  

Ademais, no âmbito escolar carece de refletir sobre a avaliação dos projetos 

realizados referentes à inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais nas classes regulares. Com isso, as escolas devem se inovar nesta 

temática de inclusão para consolidarem a diferença que as separa do conceito 

de integração. Toda a sociedade deve estar envolvida no projeto escola que 

institui como meta a inclusão.  

Toda via, é fundamental compreender que o processo de inclusão, ainda é, na 

atualidade, um dilema para os professores. A diversidade requer diferentes 

estratégias e bons profissionais qualificados.  

Não se pode falar sobre integração e inclusão sem recorrer um pouco à história 

de cada um destes dois modelos. Pois, cada um deles constitui formas de 

inserção social da pessoa com necessidades especiais, contudo, a prática da 

integração vem dos anos sessenta e setenta e a prática de inclusão vem a partir 

dos anos 80. Almeida, M. (2005)  diz-nos que a integração é um modelo 

médico/clínico da deficiência. 

Contudo, o modelo de integração baseava-se no apoio às crianças com 

necessidades educativas especiais fora da classe regular, já incluir e garantir 

uma educação de qualidade para todos os alunos é uma questão de justiça 

social, que pode manter ou negar os valores professados como importantes 

pelas escolas e pela sociedade como um todo. 

 
Procedimentos Adotados 
 
* Fazer a programação do AutoCAD para uso de ferramentas básicas;  

* Desenhar um modelo base de uma peça da tabela periódica em Braille; 

* Aplicar função 3D nas peças desenhadas no programa AutoCAD; 

* Imprimi-las em uma prototipagem, conhecido como impressora 3D; 

* Apresentar o novo material aos professores da rede pública; 

* Desenvolver a formação de professores no âmbito para  alunos com deficiência 

visual; 

* Apresentar e explicar sobre o conteúdo oferecido nas peças desse material aos 

alunos; 

* Quantificar e qualificar os resultados do aprendizado; 

* Gerar dados e gráficos para apresentação do relatório final. 

 
 
Resultados esperados 
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Inicialmente, a aplicação da tabela periódica em Braille é utilizada com as peças 

já existentes, as que foram desenvolvidas nos anos anteriores. No CEEBJA- 

Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, duas alunas 

utilizam deste material, elas acabaram aprendendo mais, por conta de 

manusearem as peças e notarem como é constituída a tabela periódica. E assim, 

utilizando os materias em Braille as aulas tiveram um rendimento melhor em seu 

perfil estudantil. Espera-se que com o auxilio deste material as alunas possam 

ter um conhecimento aprofundado sobre a didática da ciência. 

 

Por outro lado, com a peça matriz em 3D tendo o seu formato de 5x4 cm já pronta 

no Software AutoCAD 2018 no mês de Janeiro, já foi possível criar 66 peças da 

tabela periódica. Como mostra a Figura 1, uma peça já pronta no AutoCAD. Já 

na figura 2, uma peça impressa em 3D. Espera-se que ate o final de 2019 todas 

as peças já estejam prontas, e assim possam ser impressas em 3D.  

  
Figura 1: Peça de Bário pronta. 

 
 
 
 

 
Figura 2: Peça de argônio em 3D 

Ademais, além de fazer as peças, será desenvolvida uma legenda no mesmo 

formato da tabela periódica (Figura 3), mais somente ira ter o nome completo 

dos elementos, pois assim o aluno terá mais facilidade em procurar a peça 

desejada.  
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Figura 3: Legenda em formato da Tabela Periódica. 

Em suma, como o projeto esta em um nível avançado, será dedicado um tempo 

para desenvolver uma maleta que possa ser pratica e eficiente para comportar 

todas as peças e legendas que serão colocadas nela (Figura 4). Assim sendo, 

após a conclusão será aplicado o material em escolas públicas aos alunos com 

deficiência visual.  

 
Figura 4: Exemplo de maleta com as peças em Braille. 

 
Considerações Finais 
 
O projeto deve um grande avanço grande, pois as maiorias das peças já estão 

desenhadas e prontas para serem impressas, mais existe uma dificuldade 

técnica, pois a faculdade não disponibiliza uma impressora em 3D.  

Ademais, serão esperados resultados positivos e ao fim deste ano será 

concluída a tabela periódica em Braille 3D e as aulas no CEEBJA. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenador: Marcos Freitas de Moraes, profmarcosmoraes@gmail.com - 45-

91435218 

Acadêmicos: Iago Enrique da Silva Brito Severnini, Iago_severnini@hotmail.com 

- 45-991579060; Jaqueline Portes Pagnoncelli, jaque_line2305@hotmail.com – 

45- 984316825 e João Lucas Martins de Oliveira, joaolucke0@gmail.com - 

984327048  

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
54672/2018 
 
Referências 

mailto:profmarcosmoraes@gmail.com
mailto:Iago_severnini@hotmail.com
mailto:jaque_line2305@hotmail.com
mailto:joaolucke0@gmail.com
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TECENDO A CIDADANIA:  PROPOSIÇÕES E AÇÕES PARA O COMBATE À 

EXCLUSÃO SOCIAL  

 
Sônia Maria dos Santos Marques895, Yolanda Zancanella896  

(Coordenadores da Ação de Extensão) 
Participantes: Bruna Peluso de Oliveira897, Tatiane Cristiani898 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Direitos individuais e coletivos 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Direito das mulheres; Cidadania; Combate à exclusão. 
 
Resumo: O projeto de extensão intitulado, Tecendo a Cidadania: geração de 
renda familiar e combate à exclusão social, têm como objetivo promover cursos 
de formação para grupos de mulheres apenadas do Patronato Municipal de 
Francisco Beltrão, e mulheres em situação de violência assistidas pelo Núcleo 
Maria da Penha –Numape, para que desenvolvam atividades artesanais, corte e 
costura e bordado. Propõe-se ainda auxílio no processo de produção, venda e 
obtenção de lucro sobre o artesanato confeccionado. 
 
Apresentação 
 
O projeto “Tecendo a Cidadania: geração de renda e combate à exclusão social” 
teve início no ano de 2017 e resultou de uma parceria dos projetos de extensão 
Núcleo Maria da Penha - NUMAPE -  que encaminha para as oficinas e cursos 
as mulheres vítimas de violência doméstica, e do Patronato Municipal de 
Francisco Beltrão, que faz o encaminhamento das assistidas esposas de 
apenados ou mulheres apenadas que cumprem pena alternativa. O projeto 
intitulado nesse trabalho se configura em um Ateliê, no qual se realizam os 
cursos, oficinas, reuniões, abriga os materiais e máquinas pertencentes ao 
projeto que tem por objetivo a geração de renda independente, autônoma e o 
combate à exclusão social. 
Referindo-se às mulheres que são protegidas pela Lei Maria da Penha, Pasinato 
(2015) esclarece que a referente lei atende às recomendações das Nações 
Unidas para a adoção de medidas de proteção e promoção dos direitos das 
mulheres que extrapolam as ações de justiça criminal, punitivas e restritivas de 
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896 Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2011), professora Associada 
no Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências 
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direitos para os agressores, e promovem o acesso das mulheres ao direito de 
viver sem violência. Sendo assim, o Projeto Tecendo a Cidadania: geração de 
renda e combate à exclusão social, tem por objetivo promover os direitos 
fundamentais dessas mulheres, não somente com a geração de renda, pois, 
muitas mulheres permanecem em situação de violência por co-dependência 
afetiva ao agressor. Portanto, nessa rede tecida em atendimento à elas, com a 
parceria do NUMAPE, lhes é oferecido apoio jurídico, pedagógico e psicológico. 
Objetiva-se a renda extra e a reflexão sobre a situação a qual se encontram frente 
seus direitos. 
Referente às mulheres assistidas, relembramos a importância da educação não-
formal. Mendonça e Pessoa (2008), ressaltam que por meia da aplicação das 
penas alternativas é a oportunidade que se dá ao apenado de se exercer uma 
profissão, licitamente, e que aprendendo e convivendo com pessoas alheias ao 
mundo da criminalidade, lhe favorecerá na sua ressocialização e no afastando 
do convívio de marginais de toda espécie, que já influi negativamente na sua 
personalidade.  
Entre setembro de 2018 até o atual período de 2019 ocorreram algumas reformas 
que se faziam necessárias para o bom andamento das atividades propostas: 
pintura da sala, instalação de um painel de vidro e adesivamento do mesmo, 
compra quadros de bastidores de bordado, adesivamento da porta, compra de 
materiais para oficinas, instalação de ar condicionado, mudança na parte elétrica, 
instalação dos balcões para guardar os materiais, e a contratação da costureira 
para a efetivação das oficinas.  
 
Procedimentos Adotados 
 
Para atender os objetivos do Projeto foi promovido oficinas no espaço do Ateliê 
para atender ao público específico e oficina em bairro de baixa renda, com 
sugestões de possibilidades para a complementação da renda familiar. A 
realização das atividades disponibilizou-se os materiais necessários como 
feltros, linhas, agulhas, fibras, tesoura, entre outros. As oficinas foram 
ministradas pela profissional costureira e tinha por apoio das bolsistas. Para 
tornar mais didático os procedimentos foram disponibilizados protótipos já 
confeccionados e moldes para os recortes necessários. 
No total foram cinco oficinas com três temáticas, as descrições seguem abaixo 
junto com outros procedimentos adotados: 
1. A primeira oficina temática realizada tinha por objetivo a confecção manual de 
enfeites de Natal em feltro, pois ocorreu no mês de dezembro. O público alvo 
eram as integrantes do Clube de Mães do bairro Padre Ulrico, bairro de baixa 
renda em Francisco Beltrão. No encontro foi exposto às mulheres as 
possibilidades que poderiam adaptar para a comercialização do artesanato em 
questão e assim ampliar a renda familiar. 
2. A segunda temática foi realizada nos espaços do Ateliê e tinha por objetivo o 
atendimento exclusivo às assistidas do NUMAPE e PATRONATO, que nos dois 
encontros organizados, aprenderam a confeccionar guirlandas para a Páscoa. 
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Para isso, foram disponibilizados cipós, feltros, linhas, agulhas, fibra sintética, 
entre outros materiais.  
3. A terceira temática também tinha por finalidade o atendimento exclusivo às 
assistidas dos Programa. Nessa reunião foi ensinado a confecção de porta 
absorventes e porta lenços em feltro, os materiais necessários foram linhas, 
agulhas, tesouras, moldes, protótipo exemplar, feltros e fibras. 
4. Para melhor atender ao público foi acordado uma parceria com o Programa 
Bom Negócio que oferecerá curso sobre obtenção de lucro na venda dos 
produtos confeccionados por elas, atividade prevista para o segundo semestre 
de 2019. 
5. O Patronato Municipal de Francisco Beltrão em parceria com a 19° Subdivisão 
Policial de Francisco Beltrão, convidou o Projeto Tecendo a Cidadania: Geração 
de Renda e Combate à exclusão social, a oferecer curso de corte e costura para 
as detentas na referida delegacia. A proposta do curso é ajudar confeccionar os 
uniformes da penitenciária, para isso, a 19° Subdivisão Policial de Francisco 
Beltrão fará o transporte das detentas ao espaço do Ateliê, no qual elas 
aprenderão a manusear as máquinas e confeccionar uniformes, contarão com o 
apoio da costureira e das bolsistas referente às dúvidas ou dificuldades 
encontradas, após as atividades concluídas elas retornarão para a detenção. O 
objetivo da oficina consta como aprendizagem de uma profissão lícita, 
ressocialização e educação não-formal. No total são 27 mulheres detidas, 
podendo 4 de cada vez realizar o curso, no período de uma vez por semana. A 
proposta está em desenvolvimento. 
6. O Projeto Tecendo a Cidadania: Geração de Renda e Combate à exclusão 
social em parceria com Programa de Pós-Graduação em Educação- PPGE/ FB 
e Grupo de Estudos Etno-Culturais, realizou no dia 27 de fevereiro de 2019 uma 
palestra com as temáticas: “O Papel da Mulher Indígena e Quilombola na 
Universidade” e “Internacionalização da Cultura no Mundo Globalizado”, o 
evento contou o palestrante Prof. Dr. José Paulo Gutierrez - FADIR/ UFMS e 
como coordenadora de mesa a Profa. Dra. Fernanda Faust - UNIOESTE. O 
evento teve em média 105 ouvintes os quais, ao final da palestra, puderam fazer 
contribuições e perguntas. Os participantes também contaram com certificação 
de 3h/a. O evento teve por objetivo promover a integração e discussão com a 
comunidade local.  
 
Resultados 
 
Partindo das atividades desenvolvidas com as mulheres em minicursos e 
oficinas foi realizado levantamento de dados sobre o perfil socioeconômico, no 
total 21 mulheres foram atendidas e podemos observar os seguintes resultados:  
  
Tabela 1 –  

Perguntas                    Percentual % 

Estado Cível Casadas  
37% 

Solteiras 
32% 

Viúvas 
16% 

Outras 
16% 
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Idade Acima de 41 
anos 
84% 

Entre 31 e 40 
anos 
5% 

Entre 19 e 24 
anos 
5% 

Menos de 18 
anos 
5% 

Escolaridade Ensino médio 
completo e 
incompleto 
25% 
 

Ensino 
fundamental 
incompleto 
53% 

Ensino 
fundamenta 
completo 
21% 

Não estudou 
ou não 
respondeu 
16% 

Renda 
Familiar 

Menos de um 
salário 
mínimo 
47% 

De um a três 
salários 
mínimos 
53% 

Outros 
0% 

Outros 
0% 

Etnia Branco 
28% 

Pardo 
56% 

Preto 
5% 

Indígena 
11% 

Número de 
filhos 

Sem filhos  
11% 

1 ou 2 filhos, 
22% 

3 filhos 
39% 

4 filhos ou 
mais 
28% 

Profissão/Oc
upação  

Aposentada, 
Dona de casa 
ou 
desempregad
a 
53% 

Vendedora 
ou artesã 
10% 

Manicure ou 
sucateira 
10% 

Não 
respondeu 
27% 

     

 
Partindo da análise dos resultados, podemos concluir que uma quantidade 
significativa, 41% das mulheres, tem mais de 41 anos, dessas, 47% recebem 
menos de um salário mínimo e 53% tem por escolaridade o Ensino Fundamental 
Incompleto. Portanto, as assistidas pelo NUMAPE e PATRONATO, assim como 
as mulheres atendidas no Bairro Padre Ulrico, se encontram em situação de 
baixa renda e o objetivo do Projeto vem ao encontro de suas necessidades, pois 
propõe a ampliação da renda familiar e o combate à exclusão. 
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Fotografia 1 – Realização da oficina sobre enfeites de Natal. 

 
 
 
 

 
Fotografia 2 - Protótipos dos enfeites a serem confeccionados. 

 

 
 

 
Figura 3 – Realização de atividades no Ateliê. 
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Figura 3.1 – Realização de oficinas no espaço do Ateliê 

 
 

 
Figura 4 – Visita à 19° Subdivisão Policial de Francisco Beltrão 
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Figura 5 – Protótipo para a oficina de Guirlandas da Páscoa 

 
 
Considerações Finais 
 
O Projeto nasceu como identificação de uma necessidade comunitária, dessa 
forma acreditamos trazer melhoria para a vida dessas mulheres e seus 
familiares. Ademais, procuramos estabelecer relação entre comunidade e 
universidade. Por fim, uma das perspectivas do projeto é desenvolver, junto com 
a comunidade, uma discussão e pesquisa sobre as condições de vida dessas 
mulheres e a contribuição para proposição de políticas públicas para essa 
população.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: projetotecendoacidadania@gmail.com 
Telefone: (46)3520 4871 
Facebook: https://www.facebook.com/atell.cida.5 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 51524/2017 
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TERAPIA DO SORRISO: APRENDIZADO COMPARTILHADO 

 
Célia Cristina Leme Beu899 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Matheus Vinicius Rosa dos Santos900, Vinicius Lucas Maito901, 
Gabriela Zimmermann4, Giovanni Brás de Oliveira5, Isabela Bulhões 

Faganello6, Izadora Alencar Máximo Andrade7, João Alfredo Pedrotti8, Karoline 
Freitas9, Nicole Jansen Rabello10 , André Curioletti Pereira11, Luís Felipe 

Furlanetto da Silva12. 
 

Área Temática: Comunicação 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: saúde; humanização; sociedade. 

 
Resumo 
 
O projeto TERAPIA DO SORRISO é realizado por discentes do Curso de 
Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Cascavel, que 
atuam como doutores-palhaços. O projeto tem como objetivos: promover 
ambiente mais humanizados; propiciar momentos de descontração e interação 
entre pacientes, familiares e profissionais e aproximar a Universidade da 
Comunidade. O projeto é realizado durante visitas semanais ao Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e à União Oeste Paranaense de 
Estudos e combate ao Câncer (UOPECCAN) nas quais o contato com o outro 
pode ser eficaz como ferramenta de terapia, aprendizado e humanização do 
ambiente hospitalar.  
 
Apresentação 
 
O Projeto de Extensão Terapia do Sorriso foi criado, em 2007, por iniciativa de 
discentes do Curso de Medicina da Unioeste, Campus Cascavel. Entre outros 
motivos, os discentes sentiram a necessidade de lidar com o lado humano da 
medicina e desenvolver habilidades de interação e comunicação com os 
pacientes e seus acompanhantes. Em tempos de grandes avanços tecnológicos 
faz todo sentido esse anseio pertinente às relações humanas, a fim de evitar-se 
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que a assistência ao paciente seja impessoal e fragmentada, distanciada do 
caráter de integralidade do ser (BARELLI et al., 2016).  

O sistema e a forma de organização dos serviços podem induzir o 
profissional a ações mecanizadas que o afastam do objetivo do trabalho em 
saúde: ter como foco, também, a vida e/ou a dor do indivíduo, o cuidado em si. 
O cuidado demanda sensibilidade, respeito, empatia e compaixão (ADAMS, 
1999; TAKAHAGUI et al., 2014) e para isso é preciso desenvolver ações de 
humanização nos serviços de saúde. Também, a formação de profissionais tem 
sido foco de atenção neste aspecto, com iniciativas de reformulação do ensino 
para a superação do modelo biomédico e a adoção de modelo biopsicossocial, 
no Brasil e em outros países (ALVES et al., 2009; QIAN et al., 2018). Essas 
ações são necessárias e também justificadas porque estudantes de medicina 
consideram que o contato com a comunidade é importante para melhorar a 
compreensão sobre o paciente e os componentes sociais da doença (ALVES et 
al. 2009; GARCIA; FERREIRA; FERRONATO, 2012; MOTA et al., 2012). Neste 
sentido, as atividades de extensão se apresentam como um meio de estabelecer 
esse contato, pois possibilitam vivenciar experiências além daquelas vividas no 
modelo curricular de formação profissional, permitindo a comunicação entre o 
ambiente acadêmico e a sociedade (ABREU et al., 2018; ALBUQUERQUE, 
2015), com troca de conhecimentos e experiências entre a universidade e a 
comunidade (NUNES; SILVA, 2011).  

O Projeto de Extensão Terapia do Sorriso propõe a troca de 
conhecimentos entre extensionistas e sociedade no ambiente hospitalar com 
objetivo geral de estimular e ampliar a capacidade de interação dos discentes 
com crianças hospitalizadas e seus acompanhantes, resgatando a preocupação 
com todos os aspectos humanos do cuidado integral à saúde, na formação 
acadêmica.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O Projeto Terapia do Sorriso teve suas atividades de visitas, em 2018, realizadas 
semanalmente no período da tarde às sextas-feiras, de abril a novembro. Nos 
dias de realização, os discentes participantes reuniam-se nas dependências da 
Unioeste para caracterização como doutores-palhaços. A caracterização, de 
acordo com orientações recebidas em treinamento, deve ser feita com 
maquiagem suficiente para cobrir o rosto, apenas, parcialmente e utilizando 
figuras/elementos coloridos, divertidos, alegres e amistosos. Além da 
maquiagem, também foram utilizados, na caracterização, jalecos padronizados 
com o logotipo do projeto Terapia do Sorriso e coloridos com cores diversas; 
além de adereços coloridos (Fig. 1). O treinamento foi feito com um artista clown 
do grupo Risologistas.  

Os discentes participantes (n = 19), em 2018, foram organizados em 
equipes A e B que alternaram-se em visitas quinzenais, de maneira que 
semanalmente foram realizadas as atividades do projeto no Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Também foram realizadas atividades 
na UOPECCAN (União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer) - 
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Hospital de Câncer de Cascavel (UOPECCAN). Os participantes atuaram 
interagindo com os pacientes e, por vezes com seus acompanhantes, de 
diversas maneiras, de acordo com o estado do paciente e suas solicitações. 
Assim, os extensionistas atuaram fazendo dinâmicas divertidas, cantando, 
contando histórias, brincando ou simplesmente ouvindo e conversando. Os 
participantes também participaram de atividades fora do ambiente hospitalar, tais 
como entrevistas para divulgação do projeto e atividades de promoção em prol 
da UOPECCAN. 
 
 

 
Figura 1 – Participantes do Projeto Terapia do Sorriso caracterizados para as 

atividades. 

 
As atividades realizadas foram fotodocumentadas e as presenças foram 

registradas. Quando possível e quando concordavam, os acompanhantes de 
pacientes e profissionais da equipe de enfermagem participaram de avaliação 
do projeto, na qual eram solicitados a responder quanto: i) mudanças na ala 
visitada; ii) alterações significativas dos pacientes (quanto ao sono, alimentação, 
comunicação com a equipe de cuidadores, comunicação com familiares, 
interação como outras crianças, aceitação da internação, aceitação de 
medicamentos ou procedimentos necessários ao tratamento); iii) outras 
mudanças na ala; iv) continuidade do projeto; v) sugestões ou observações.  
 
Resultados 
 
O projeto Terapia do Sorriso foi proposto a partir de uma provocação dos 
discentes do Curso de Medicina (Campus Cascavel) da Unioeste por 
entenderem que precisavam lidar com o aspecto da humanização na formação 
acadêmica e na prática médica. O projeto tornou-se permanente a partir de abril 
de 2011, tendo como maior incentivo, para participação dos discentes 
ingressantes no projeto, a divulgação feita pelos veteranos a partir da primeira 
semana de aula.  
 Os objetivos inicialmente propostos de realizar visitas semanais aos 
pacientes da ala pediátrica do HUOP e da UOPECCAN foram realizados. O 
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número de crianças atendidas semanalmente foi variável entre 20 a 25 
pacientes, dependendo do número de crianças internadas no dia da visita. 
Considerando que além do paciente, também o acompanhante responsável foi 
envolvido nas ações realizadas durante as visitas (Fig. 2), cerca de 812 pessoas 
foram beneficiadas nas atividades do Terapia do Sorriso nas alas pediátricas do 
HUOP e da UOPECCAN.   
 

 
Figura 2 – Participantes do Projeto Terapia do Sorriso em atividades de interação com 

pacientes das alas pediátricas em seus acompanhantes. 

. 
Os extensionistas também realizaram atividades fora do ambiente 

hospitalar com a  participação em uma semana interna de prevenção de 
acidentes de trabalho de uma empresa de Cascavel, momento no qual tiveram 
a oportunidade de interagir com os funcionários estabelecendo diálogos. A 
atuação além do hospital também aconteceu ao atenderem o convite para 
participar do evento Mc Dia Feliz em 2018, como aconteceu em anos anteriores. 
Também participaram em campanha de arrecadação de leite em prol da 
UOPECCAN (Fig. 3).  
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Figura 3 – Integrantes do projeto Terapia do Sorriso participando da campanha UOPECCAN 

de arrecadação de leite, no calçadão da Av. Brasil em 27/05/18. 
 
 
Considerações Finais 
 
As interações entre as crianças e os palhaços-doutores resultam em benefícios 
mútuos, visto que proporcionam descontração para as crianças através de 
diversão, alegria e riso, enquanto possibilitam que os extensionistas 
desenvolvam e exercitem a espontaneidade e criatividade (SOLDATELLI; 
SALERNO, 2015), o que para alguns discentes pode servir como preparação e 
ajudar na desinibição quando tiverem que atuar dialogando com os pacientes 
nas primeiras anamneses.   Em relação às crianças, foram notadas alterações 
positivas, no apetite, sono, melhor adesão aos procedimentos e exames médicos 
e redução nos níveis de ansiedade, entre outros resultados (CAIRES; STEVES; 
ALMEIDA, 2014). No projeto Terapia do Sorriso, pode-se observar resultados 
aspectos similares em relação aos discentes e aos pacientes.  

O projeto Terapia do Sorriso possibilita a troca de saberes entre os 
doutores-palhaços e os pacientes e seus acompanhantes. Neste processo 
compartilham aprendizados de vida quando os discentes se dispõem a brincar, 
cantar, conversar, sorrir ou simplesmente ouvir. Esta forma de interagir 
desenvolve a sensibilidade de perceber o outro, contribuindo para formar bons 
profissionais do ponto de vista técnico e sensibilizados para a humanização na 
saúde. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Profa. Dra. Célia Cristina Leme Beu, celiabeu@yahoo.com , (45) 3220-3194 
(Área de Anatomia Humana, Unioeste, Campus Cascavel). 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 33130/2011. 
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ELETRÔNICA “PATOLOGIA E ESTOMATOLOGIA NA WEB” 

 
Rosana da Silva Berticelli902 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Adriane de C. Martinez2, Isabela M. Popiolek3, Ricardo A. Conci4, 
Jamil Rodrigues5. 

 
 

Área Temática: Patologia e Estomatologia 
Linha de Extensão: Projeto de Extensão – Graduação 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Exames de Imagem; Tomografia Computadorizada; 

Estomatologia. 
 
Resumo 
 
A clínica de Odontologia da UNIOESTE (Cascavel-PR), inaugurada em 1999, 
possibilita o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, e o 
atendimento gratuito a população. A aquisição de um aparelho de Tomografia 
Computadorizada representou um avanço nos exames de imagem e mais 
segurança e precisão para o tratamento dos pacientes. Ademais, permitiu a 
elaboração de novos conteúdos para atualização de página eletrônica – projeto 
de extensão desenvolvido há mais de 10 anos. Desta forma, este projeto de 
ensino e pesquisa tem como objetivo elaborar conteúdos acadêmicos (textos de 
apoio e imagens didáticas) e informativos (promoção de saúde bucal) para 
inserção na página eletrônica Patologia e Estomatologia na WEB, de forma a 
disponibilizar informações de qualidade e gratuitas para a comunidade 
acadêmica e a sociedade. 
 
Apresentação 
 
A clínica odontológica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE), campus de Cascavel, foi inaugurada no ano de 1999, e funciona 
como infraestrutura aos cursos de graduação e pós-graduação em Odontologia, 
também possibilitando o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão e o tratamento gratuito a população da cidade de Cascavel e região. 
Com o credenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a 
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popiolekisabela@hotmail.com. 
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5 Jamil Rodrigues, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: jrradiologia@hotmail.com. 
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Clínica Odontológica da Unioeste passou a integrar o Sistema Único de Saúde 
– SUS, tornando-se referência na área odontológica – incluindo as 
especialidades de Cirurgia, Periodontia, Endodontia, Estomatologia, Dentística, 
Prótese, Odontopediatria e atendimento a pacientes com necessidades 
especiais. O atendimento odontológico compreende a realização de exame 
clínico e exames complementares prévios, que permite a realização de um 
diagnóstico completo, realização dos procedimentos de forma segura e 
documentação do tratamento. Desta forma, acerca dos exames complementares 
em Odontologia incluem-se, inclusive, os exames de imagem, sendo eles as 
radiografias e tomografias computadorizadas. A aquisição de um aparelho de 
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCCB) proporcionou um avanço 
no diagnóstico bucal por imagem e, consequentemente, a realização de 
tratamentos com mais segurança e precisão. Diante disso, também é de grande 
importância que os docentes e discentes saibam reconhecer a correta indicação 
deste tipo de exame de imagem e conheçam o funcionamento do equipamento 
e a interpretação das imagens. Para que isso seja possível, a equipe docente 
teve a iniciativa de desenvolver e inserir na página eletrônica do projeto de 
extensão “Patologia e Estomatologia na WEB” imagens geradas por exames de 
tomografias, indicando áreas anatômicas de maior importância, e conteúdos 
teóricos relativos a Radiologia e Tomografia Computadorizada, para utilização 
pela da comunidade acadêmica. Também estão sendo elaborados outros 
conteúdos informativos voltados a população em geral – como, por exemplo, 
dúvidas frequentes sobre o funcionamento da clínica de Odontologia. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia de organização, montagem e atualização da página é realizada a 
partir da avaliação do site, seleção e adequação de imagens de tomografias 
(obtidas no laboratório de Radiologia, conforme solicitação de exames pelos 
docentes e discentes) e confecção de textos didáticos (utilizando-se como 
referências livros e artigos de relevância sobre as disciplinas de Patologia, 
Estomatologia, Semiologia e Radiologia e Imaginologia), montagem de layout e 
edição pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da UNIOESTE. Com a 
aquisição do aparelho de tomografia, novos materiais – como imagens e textos 
de apoio – estão sendo elaborados para inserção na página de modo a ampliar 
os conhecimentos da comunidade acadêmica em relação a diagnóstico por 
imagem e também de forma a ajudar a solucionar as dúvidas dos pacientes 
atendidos na clínica.  
  
 
Resultados 
 
Os resultados são visualizados pelo interesse dos visitantes quanto ao material 
disponibilizado e avaliados por meio de um questionário para avaliação da 
página quanto ao conteúdo e exibição das informações. Até o presente 
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momento, o número de acessos da página, indicado no canto superior direito, 
revela 4618 visitas.  
 

 

Figura 1 – Imagem da página inicial do site, criado em 2008. 
 

 
 

 

 
 

Figura 2 – Imagem da página inicial do site, em processo de atualização e expansão. (2018) 

 
 



 

 

P
ág

in
a1

16
1

 

 
 

Figura 3 – Imagem da página inicial do site. (2019) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 4 – Elaboração de seção “Imagens Tomográficas”, na aba “Radiologia e 

Imaginologia”, com imagens obtidas por Tomografia Computadorizada no Laboratório de 
Radiologia da UNIOESTE, campus de Cascavel. (2019) 
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Figura 5 – Seção “Guias de Orientação”, destinada a conteúdos de prevenção da saúde 

bucal. (2019) 

 
             
 

 

 
 

Figura 5 – Banner físico exposto em frente à clínica de Odontologia para divulgação da 
página eletrônica e promoção de saúde bucal e autoexame. (2019) 
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Considerações Finais 
 
O tratamento odontológico é diretamente dependente dos exames de imagem. 
Frente a isso, e em vista de aperfeiçoar e oferecer um tratamento mais completo 
aos pacientes, a aquisição do tomógrafo em conjunto com a elaboração de 
materiais didáticos referentes aos exames de imagem, possibilitou 
aprimoramento no atendimento odontológico e divulgação de conteúdo científico 
de qualidade e gratuito (relacionado ao tema) a população acadêmica e a 
sociedade por meio do projeto de extensão “Estomatologia na WEB”.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Endereço do site:  
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/projetos-proex/estomatologia-na-
web/inicial  
 
Telefone para contato – Laboratório de Radiologia Odontológica: (45)3220-7353. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): No 30410/2010 
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TRANSFORMANDO “LIXO” EM REMÉDIO: IMPLEMENTAÇÃO DA 

COMPOSTAGEM PARA HORTA COMUNITÁRIA DE PLANTAS MEDICINAIS 

E AROMÁTICAS” 

 
Marta Botti Capelari903 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Andréa Regina de Morais Benedetti904 (Subcoordenadora da Ação de 
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Participantes: Ana Paula Ferrari905, André Luiz Vicente906, Bárbara Victoria Brito 
Gilini907, Isis Renata Cachuk908, Leandro Seciliano Moreira909, Patricia Saori 

Kato Kawakami910, Ricardo Gabriel Reis Lucas911 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Resíduos sólidos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: sustentabilidade; compostagem; hortas medicinais. 

 
Resumo 
 
O projeto busca conscientizar a comunidade, em especial os acadêmicos do 
Curso de Direito, acerca da importância da destinação correta dos resíduos 
orgânicos, apresentando a compostagem como uma forma sustentável. Além 
disso, será implementada uma horta comunitária de plantas medicinais e 
aromáticas, onde será utilizado o adubo resultante. A equipe de trabalho do 
projeto recebeu capacitação sobre compostagem, especialmente no que diz 
respeito ao uso correto e manutenção das composteiras. 
 
Apresentação 
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Segundo dados levantados pela Associação Brasileira das Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) no ano de 2016, o Brasil tem 
uma produção de resíduos sólidos por habitante por ano semelhante à de países 
desenvolvidos, mas um padrão de descarte igual ao de países pobres, com envio 
para lixões a céu aberto e pouca reciclagem. Em média, são produzidos 387 
quilos de resíduos por habitante por ano, quantidade similar à de países como 
Croácia (também 387), Hungria (385), e mais que outros como México (360), 
Japão (354) e Coreia do Sul (358). Contudo, apenas pouco mais da metade do 
que coleta (58%) tem um destino correto, enquanto os países citados trabalham 
com taxas de 96% ou mais. Em termos de destinação do lixo, o Brasil está no 
mesmo patamar da Nigéria (apenas 40% vai para o local adequado), enviando 
em média 30 milhões de toneladas/ano para aterros sanitários. 
 
De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, os resíduos orgânicos 
representam cerca da metade dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil, 
sendo muitas vezes descartados de forma indiscriminada nos aterros sanitários 
e lixões, misturados aos demais resíduos sólidos, causando danos ao ambiente 
como a geração de chorume e gases, além de contribuir para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários (BRASIL, 2017). 
 
Contudo, esse tipo de resíduos possuem a particularidade de poderem serem 
reciclados por meios da compostagem, desde uma escala doméstica até 
industrial, sem grandes exigências tecnológicas ou de equipamentos para 
realização do processo, transformando, de forma segura, os resíduos orgânicos 
em adubo orgânico para serem utilizados em hortas, parques, praças e jardins, 
contribuindo para a mudança de visão e relação dos cidadãos com os resíduos 
de modo geral. (BRASIL, 2017). 
 
Enquanto os materiais recicláveis possuem um ciclo que os fazem retornar ao 
mercado depois de descartados, fica a dúvida sobre o que fazer com os resíduos 
orgânicos, aqueles provenientes da vida animal ou vegetal. Instalar um triturador 
de pia na cozinha pode parecer uma solução à primeira vista, mas podem ocorrer 
entupimentos nas tubulações, gerando ainda mais problemas. Nesse caso, a 
alternativa mais viável seria realizar a compostagem, um processo natural em 
que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela 
degradação de matéria orgânica, transformando-a em húmus, um material muito 
rico em nutrientes e fértil, tornando-se uma solução fácil para reciclar os resíduos 
gerados em nossa residência. 
 
A compostagem é definida como um processo biológico de transformação de 
resíduos orgânicos, tais como sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes, 
folhas e plantas, em substâncias húmica, obtendo-se ao final um adubo orgânico 
homogêneo, de cor escura, estável, solto, pronto para ser usado em qualquer 
cultura, sem causar dano e proporcionando uma melhoria nas propriedades 
físicas, químicas e biológicas do solo (BINODE, 1999, p. 51).  
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A compostagem pode ser realizada com o auxílio de minhocas, denominada de 
vermicompostagem, é comumente utilizada em meio doméstico e caracteriza-se 
por realizar o processo de transformação de resíduos orgânicos em húmus pelas 
minhocas californianas (vermelhas). O húmus produzido pelas minhocas, 
também conhecido como vermicomposto, caracteriza-se por ser, em média, 70% 
mais rico em nutrientes que os adubos orgânicos convencionais, apresentando, 
ainda, a vantagem de ser neutro, uma vez que as minhocas, por possuírem 
glândulas calcíferas, facilitam a correção do pH do substrato (LONGO, 1987, p. 
79).  
 
A utilização de minhocas, no processo da compostagem, é muito importante, 
uma vez que referido verme possui a capacidade de ingerir terra e matéria 
orgânica equivalente ao seu próprio peso, digerindo e expelindo cerca de 60% 
do que ingeriu sob a forma de húmus. A espécie a ser utilizada é a 
EiseniaFoetida, comumente chamada de “minhoca vermelha da Califórnia”, em 
razão de possuírem um trato digestivo maior, promovendo a aceleração da 
maturação do composto, além de diminuir o ritmo de reprodução quando o 
espaço onde se encontram estiver pequeno para a quantidade de indivíduos, 
fato que possibilita um controle maior da composteira (STRAUCH; 
ALBURQUERQUE, 2008, p. 185).  
 
Para a realização da vermicompostagem domiciliar é necessário utilizar-se da 
composteira doméstica que consiste em três caixas empilháveis de plástico não 
transparente, sendo seu tamanho variável conforme a quantidade de material 
orgânico a ser produzido. As duas primeiras caixas empilhadas são chamadas 
de caixas digestoras e a terceira e última, de caixa coletora. 
 
Na primeira caixa digestora serão colocados os resíduos orgânicos, sem os 
espalhar, juntamente com a matéria vegetal seca (serragem, folhas secas, 
papel), o qual deve cobrir completamente os resíduos recém-colocados, 
objetivando evitar a incidência de moscas, larvas e mau cheiro. Após ser 
completada a primeira caixa, deve-se realizar a troca de posição com a segunda 
caixa digestora que passará a receber os compostos orgânicos. Espera-se, 
assim, que as minhocas que estão agora na segunda caixa digestora, subam 
para a primeira caixa em busca de novos alimentos.   
 
Depois de ter sido preenchida completamente a segunda caixa digestora, é 
necessário esvaziar a primeira, a qual conterá apenas as minhocas e a terra 
adubada. Para a retirada do húmus, é só expor a caixa aberta ao sol, uma vez 
que os vermes, por conta da luminosidade, irão se aglomerar no fundo, podendo-
se raspar a terra sem a preocupação de machucá-las. No processo da 
raspagem, deve-se deixar cerca de 4 centímetros de terra que servirá de cama 
para as minhocas. Na realização do referido procedimento deve-se também 
esvaziar a caixa coletora de biofertilizante, que serve de nutrientes para as 
plantas, e lavá-la com água e sabão.  
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A matéria resultante das composteiras do projeto será utilizada em uma horta 
comunitária de plantas medicinais e aromáticas. As plantas medicinais, de 
acordo com a ANVISA, são definidas por serem capazes de aliviar, ou ainda, 
curar enfermidades. São usadas como remédio por comunidades ou uma 
população, podendo se apresentar em forma de chás ou infusões. As plantas 
aromáticas ou ervas-aromáticas, em outro sentido, auxiliam na culinária ao 
mesmo tempo em que protege a saúde por meio de suas propriedades anti-
microbianas. Podem ser facilmente encontradas frescas ou secas, na forma de 
chás ou infusões. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 
 
Uma horta comunitária é aquela a disposição de todos, onde a população de 
determinado local pode cultivar e tirar proveito dos frutos da horta. “Hortas 
comunitárias são hortas instaladas em local de uso coletivo, cedido a um grupo 
de pessoas que geralmente mora nas redondezas ou está agrupado em 
associação.” (HENZ; ALCÂNTARA, 2009, p. 33). A presença de uma horta 
comunitária para a comunidade garante uma alimentação melhor, criando 
hábitos saudáveis e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Além 
desses benefícios, a horta comunitária também pode ser uma fonte de atividade 
física e de lazer.  
 
Considerando os dados alarmantes acerca da produção e precária destinação 
do lixo, e as alternativas criadas para solucionar esse inquietante e preocupante 
problema, idealizou-se o projeto intitulado “Transformando ‘lixo’ em remédio: 
implementação da compostagem para horta comunitária de plantas medicinais 
e aromáticas”, cujo objetivo é  conscientizar a comunidade, em especial a 
acadêmica, acerca da importância da destinação correta dos resíduos sólidos, 
apresentando um meio eficiente para a destinação dos resíduos orgânicos, por 
meio da compostagem, diminuindo sua quantidade, quando descartado de forma 
convencional no Bloco IV, da Unioeste, campus de Francisco Beltrão. 
 
Assim sendo, os objetivos do projeto, de forma objetiva, são: 
a) instalar composteiras no Bloco IV, da Unioeste campus de Francisco Beltrão; 
b) desenvolver a consciência ambiental no que se refere a destinação 
ecologicamente correta aos resíduos sólidos; 
c) diminuir a quantidade de lixo orgânico descartado de forma convencional; 
d) utilizar o adubo resultante da compostagem na horta comunitária de plantas 
medicinais e aromáticas; 
e) socializar as plantas medicinais e aromáticas que forem produzidas na horta 
comunitária. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Primeiramente foi realizado uma visita técnica à empresa Bonetti Agronutri (que 
mantem, a mais de 10 anos, um projeto de compostagem) afim de verificar o 
modelo e formas de cuidado com a caixa de compostagem. Posteriormente, foi 
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realizado um curso de capacitação sobre compostagem para a equipe de 
trabalho do projeto, abordando sua importância, manipulação e manutenção das 
composteiras e do adubo resultante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Integrantes do projeto montando a composteira 
 
 
 
 
O próximo passo será a divulgação a todos as equipes dos projetos de extensão 
que desenvolvem suas atividades no Bloco IV, do projeto, especialmente no que 
diz respeito à conscientização da importância do descarte correto do lixo 
orgânico. 
 
Entre as atividades previstas está a implementação de uma horta comunitária de 
plantas medicinais e aromáticas, que contará com a ajuda dos alunos do 
Programa Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI, onde será utilizada o 
adubo resultante da compostagem, um material altamente nutritivo para plantas. 
 
Durante todo o desenvolvimento do projeto serão realizadas constantes 
manutenções das composteiras e da horta, por parte da equipe de trabalho. 
 
O público alvo do projeto são os alunos do Curso de Direito, do Programa 
Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI, membros do projetos de 
pesquisa e extensão alocados no Bloco IV da Unioeste, campus de Francisco 
Beltrão e demais pessoas que transitarem por aquele local. 
 
Resultados 
 
O projeto é muito recente, teve início no mês maio de 2019. E ainda não possui 
resultados mensuráveis.  
 
Considerações Finais 
 
Embora o projeto seja muito recente, até o momento, é possível afirmar que está 
obtendo êxito, pois os participantes estão atuado ativamente, auxiliando na 
manutenção da composteira e alimentação adequada das minhocas 
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californianas, trazendo, inclusive, resíduos orgânicos de suas próprias casas, 
incluindo cascas de frutas e borras de café com filtro. Outro resultado positivo é 
que a participação no projeto vem incentivando tanto seus integrantes a 
instalarem composteiras em suas próprias casas, principalmente porque alguns 
já possuem plantas e/ou pequenas hortas para serem cuidadas. Posto isso, 
justifica-se a importância de tal projeto, especialmente no que diz respeito à 
conscientização na adoção de medidas ecologicamente corretas para a 
destinação do lixo que se produz domesticamente, diminuindo o volume dos 
aterros sanitários. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contatos acerca do projeto podem ser feitos com a coordenadora, Professora 
Doutora Marta Botti Capellari, E-mail: mbcapellari@gmail.com, telefone: (46) 
99933 8816. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO NO CONTROLE DA 

CÁRIE EM ESCOLARES DO CASCAVEL VELHO-PR 

 

Daniela Pereira Lima 912 (Coordenador da Ação de 
Extensão) 

Participantes: Felipe Gustavo de Bastiani913, 
Franciane Wachter914, Danielle Portinho Coutinho4, Marina 

Berti5, Mariângela Monteiro de Melo Baltazar6, Isabel 
Locatelli7, André Luiz Marçal Terreri8 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: tratamento restaurador atraumático; 

cárie; saúde bucal. 

Resumo 
Entre 2016 e 2018 foram realizados levantamentos epidemiológicos em uma 

escola em Cascavel, numa área que demonstrou alta prevalência de cárie. 

Optou-se, então, pela implementação de um projeto de extensão: tratamento 

restaurador atraumático (TRA), em crianças de 4 a 12 anos matriculadas no 

período vespertino na escola. Essa atividade baseou-se por 4 fases: 

higienização bucal supervisionada, avaliação da saúde bucal, TRA em escolares 

selecionados e autorizados pelos pais e oficinas e dinâmicas. 

 

Apresentação 
Entre os anos de 2016 e 2018 foram realizados levantamentos epidemiológicos 

sobre as condições bucais de escolares da Escola Municipal Irene Rickli, 

localizada no bairro Cascavel Velho. Os resultados deste levantamento 

demonstraram uma alta prevalência do componente cariado, ou seja, cavidades 

de cárie que necessitavam de receber tratamento odontológico. Esta realidade 

também pode ser observada no levantamento epidemiológico de âmbito nacional 

em crianças de 5 e 12 anos de idade, em que as necessidades de tratamento 
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5  Doutora, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: marina_berti2004@yahoo.com.br 
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superam os tratamentos recebidos (Ministério da Saúde , 2010). Tendo em vista 

as limitações da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cascavel Velho e a 

grande demanda por tratamento odontológico, optou-se por desenvolver um 

projeto de extensão que pudesse somar com os trabalhos odontológicos já 

ofertados pela UBS. Este projeto inseriu no âmbito de suas atividades, técnicas 

que pudessem ser realizadas no ambiente escolar e que não necessitasse dos 

equipamentos odontológicos (cadeira odontológica e equipo) para sua 

execução. Foram desenvolvidas atividades coletivas em saúde bucal 

(escovação supervisionada e bochechos fluoretados) e o tratamento restaurador 

atraumático (TRA). O TRA é considerado uma técnica indolor, rápida, eficiente, 

pautada nos princípios da odontologia minimamente invasiva e ajuda na 

aproximação entre crianças e dentistas, o que favorece o crescimento de adultos 

sem medo de enfrentar um atendimento odontológico (FRENCKEN et al. 1997; 

MONICO et al 1998). Cabe ressaltar que o TRA é considerado pelo Ministério da 

Saúde protocolo para atendimentos individualizados extra clínicos, acamados, 

institucionalizados e de forma universalizada para dentes decíduos com 

monitoramento. Como abordagem coletiva, pode ser empregado para diminuir a 

complexidade dos tratamentos e prevenir perdas dentárias em populações com 

alta prevalência de cárie, até que esses indivíduos possam ser agendados para 

o atendimento programado na UBS e receberem o tratamento convencional. (SB 

BRASIL 2006). Diante do apresentado este trabalho tem como objetivo 

apresentar o projeto de extensão implantado, demonstrando suas etapas 

operacionais, bem como, os resultados do seu andamento no controle da cárie 

em escolares da Escola Municipal Irene Rickli situada no Bairro do Cascavel 

Velho-PR. 

 

Procedimentos Adotados 
O projeto Tratamento Restaurador Atráumatico no Controle da Cárie em 

escolares do Cascavel Velho – PR contempla crianças de 4 a 12 anos do período 

vespertino matriculadas na Escola Municipal Irene Rickli e iniciou suas atividades 

em Abril de 2017. 

No primeiro momento do projeto as crianças receberam um kit de saúde bucal 

contendo um porta escova individual e escova dentária que ficaram 

armazenados na escola, em um porta escova coletivo. Neste momento as 

crianças foram orientadas e a atividade de escovação bucal supervisionada foi 

realizada juntamente com a aplicação tópica de flúor. 

Após esta etapa foi realizado um levantamento epidemiológico utilizando o Índice 

de condição dental e necessidade de tratamento, seguindo os critérios da 

Organização Mundial de Saúde. (OMS 1987). Esse exame clínico odontológico 

foi realizado com auxílio de sonda, espelho e luz natural com auxílio de uma 
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lanterna para melhorar o diagnóstico. Esta etapa foi realizada com o objetivo de 

triar e identificar os alunos que se adequavam aos critérios de inclusão para o 

TRA.  Nessa triagem, foram utilizados critérios de seleção para o ART segundo 

FRENCKEN et al., 1996, que inclui, dentes com cárie cavitada em fase 

intermediária, que tinham acesso por oclusal ou proximal, cavidade que 

possibilitassem a inserção do instrumento manual, sem extração indicada, e 

ausência de exposição pulpar, fístula, abcesso, bem como ausência de 

sintomatologia dolorosa que pudesse caracterizar pulpite irreversível. Todas as 

informações dos exames realizados foram anotadas em fichas clínicas, 

preparadas especialmente para esse projeto. Dessa forma, toda criança 

selecionada para participar do projeto teve o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) encaminhado aos pais ou responsáveis, para que 

autorizassem, ou não, o tratamento. Esses termos foram entregues aos cuidados 

da diretora da escola para que a direção repassasse aos pais de cada aluno. As 

crianças que retornaram com TCLE devidamente assinado começaram a 

receber o tratamento. O atendimento aconteceu em locais bem iluminados nas 

dependências (ginásio e refeitório Fotos 1 e 2) da escola, utilizando-se de 

carteiras, bancos, mesas, colchonetes e o que mais se fez necessário, e 

possível, para a melhor acomodação dos envolvidos.  

 

 

Foto 1                                                            Foto 2 
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Assim a execução da técnica do ART se deu com a remoção do tecido cariado 

utilizando uma colher de dentina, até o momento em que toda a dentina 

amolecida (infectada), fosse retirada, permanecendo apenas a dentina afetada, 

que é passível de remineralização. Em seguida, a cavidade foi condicionada com 

ácido poliacrílico 11,5% melhorando as propriedades de retenção do Cimento de 

Ionômero de Vidro, e o excesso de ácido foi removido com bolinha de algodão e 

depois, lavado com água com auxílio de uma seringa. Então o CIV, devidamente 

manipulado, foi introduzido na cavidade, exercendo-se pressão digital sobre ele, 

e quando esse perdeu o brilho, foi aplicado sobre ele um isolante para proteção 

superficial, a vaselina, com o objetivo de evitar sinérese e embebição. O cimento 

ionomérico de escolha foi o Maxion R. (Frencken et al., 1996, Frencken et al. 

1994) 

 

Resultados 
Todos os alunos matriculados, em torno de 170, no turno matutino foram 

examinados e receberam um kit, que continha uma escova dental e um porta 

escova para armazenamento. Os grupos de alunos receberam orientações sobre 

técnicas de escovação (Foto 3) e tiveram sua escovação supervisionada, 

juntamente com a aplicação tópica de flúor (em conformidade com a avaliação 

do risco de cárie).  
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Foto 3                                                           Foto 4 

 

Durante esta fase foi realizada uma triagem (Foto 4) com o objetivo de selecionar 

as crianças com necessidade de tratamento e que se encaixavam nas indicações 

do tratamento restaurador atraumático (TRA). Estas crianças receberam um 

termo de consentimento informando sobre a necessidade de odontológico e 

solicitando a autorização dos pais ou responsável quanto a realização do 

tratamento curativo no ambiente escolar. Trouxeram o TCLE devidamente 

assinado 51 crianças, sendo que 21 não puderam receber o tratamento por 

diversas causas, tais como, não estavam presentes nos dias atendimento ou 

transferidos de escola ou turno. As 30 crianças que tiveram autorização para 

realização dos tratamentos foram submetidas a um novo exame clínico com a 

finalidade de preenchimento de uma ficha individual com as condições dentais e 

necessidades de tratamento. Através deste exame foi possível identificar o total 

de dentes atacados pela cárie (cariado, restaurado e cariado, restaurado sem 

cárie e perdido devido a cárie), sendo 107 dentes para dentição decídua e 43 

para dentição permanente (Tabela 1), o que daria uma média de 5 dentes por 
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criança. A grande maioria da composição dos dentes atacados pela doença cárie 

eram cavidades abertas, sendo 73,8 % e 62,7 respectivamente para a dentição 

decídua e permanente. Esta realidade também pode ser observada no 

levantamento epidemiológico de âmbito nacional em crianças de 5 e 12 anos de 

idade, em que as necessidades de tratamento superam os tratamentos 

recebidos (Ministério da Saúde 2010). É nítida a necessidade de acesso aos 

serviços restaurador-cirúrgicos odontológicos por essas crianças da escola 

municipal, seja por dificuldades de agendamento aos serviços oferecidos na 

Unidade de Saúde do bairro ou/e iniciativa dos pais em procurar este acesso 

para o tratamento.   

 

Tabela 1 – Número e percentual de dentes decíduos e permanentes atacados pela doença cárie entre 

escolares que necessitavam de tratamento odontológico. Escola municipal Irene Rickli. Cascavel 2018. 

 

 

Condição dental 

Decíduo Permanente 

Nº % Nº % 

Cariado  79 73,8 27 62,7 

Restaurado e Cariado 10 9,3 04 9,3 

Restaurado sem cárie 17 15,8 11 25,6 

Perdido devido à cárie  01 1,1 01 2,4 

Total de dentes atacados pela 

cárie 

107 100,0 43 100,0 

 

É importante frisar que a progressão das lesões cariosas na fase escolar, o 
surgimento da dor e infecção, podem resultar em complicações locais, 
sistêmicas, psicológicas e sociais, aspectos que na fase escolar podem traduzir 
em consequências no aprendizado, perda de aula devido a consultas, 
dificuldades de socialização com outras crianças, trazendo consequências 
negativas, tais como inferiorização e angústias (LOSSO, E.M.,2009). 
A soma total das necessidades de tratamento (Tabela 2) identificada durante o 

exame clínico mostra que havia 119 dentes, sendo que, as restaurações de 

uma face eram as prevalentes (63,0%). A necessidade de tratamento com o 

predomínio de restaurações de uma face mostra uma menor severidade do 

ataque da doença cárie, bem como, é a melhor indicação para a realização do 

TRA em ambiente escolar. 
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Tabela 2 – Número e percentual de dentes decíduos e permanentes com necessidade de 

tratamento odontológico, segundo severidade da doença. Escola municipal Irene Rickli. 

Cascavel 2018. 

 

Necessidade de tratamento  

Dentes decíduos e permanentes  

Nº % 

Restaurar uma face  75 63,0 

Restaurar duas ou mais face 36 30,2 

Pulpar mais restauração 05 4,3 

Extração 03 2,5 

Total das necessidades de tratamento 117 100,0 

 

Das 30 crianças com indicação de TRA, duas foram encaminhadas para o 

tratamento odontológico na clínica da disciplina de odontopediatra. Tiveram 

concluído o seu tratamento 11 crianças, totalizando 22 dentes submetidos ao 

TRA. Outras 17 crianças começaram a receber o tratamento, entretanto, não 

foram concluídas. Considerando o alto número de dentes com necessidade de 

tratamento é de extrema importância a continuidade do projeto com a finalidade 

para que pudesse somar com os trabalhos odontológicos já ofertados pela UBS. 

Além disso, o projeto desenvolve na criança a capacidade de se tornar um 

agente multiplicador, contribuindo para a promoção da saúde bucal e mudanças 

de comportamentos no ambiente familiar, escolar e desmistificando o medo do 

dentista. (GARBIN et al. 2009).  

 

Considerações Finais 
A respeito do curto tempo de observação, os resultados encontrados sugerem 

uma importante contribuição deste tipo de programa realizado com escolares. 

Entretanto, a continuidade dessas ações coletivas torna-se imprescindível na 

disseminação destas informações, para fortalecer e reiterar procedimentos que 

melhorem as condições de saúde bucal de escolares com acesso limitado a 

serviços odontológicos, pois, quanto mais esclarecimento, informação e 

orientação forem repassados, mais próximo se chegará ao controle consciente 

das doenças bucais biofilme dependentes. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
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E-mail: andreterreri@hotmail.com 

Cel: (45) 9 9139-6886  
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Modalidade: Comunicação Oral 
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Resumo 
 
A evasão e a repetência causam grandes prejuízos ao país. O objetivo deste 
projeto é contribuir para a diminuição da evasão e da repetência, através de 
atendimentos psicopedagógicos e psicológicos, de palestras e de tutoria aos 
acadêmicos nos dois primeiros anos. Em 2018, no curso de Eng. Mecânica da 
Unioeste, os índices de aprovação na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries foram 
respectivamente 57%, 49%, 65%, 67% e 78%, o número total da evasão foi de 
28 e o número de atendimentos psicológico foi de 14, em um total no Centro do 
CECE de 39. 
 
Apresentação 
 
As atividades realizadas foram as seguintes: 
1 – Cronograma de Atividades para 2018, proposto conforme Figura 1. 
2 – Nomeados 10 Tutores para os acadêmicos da 1ª e 2ª Séries do Curso de 
Engenharia Mecânica da Unioeste, para o ano letivo de 2018. Assim, cada um 
dos 10 Tutores ficou responsável por acompanhar 8 (oito) acadêmicos. 
3 – Palestra de apresentação do Projeto de Tutoria. 
4 - Palestra do Estudo da Quebra da Haste do Servomotor da Comporta do 
Vertedouro de Itaipu. 
5 – Atendimentos psicológicos e psicopedagógicos de 2018 no CECE - campus 
1 - Foz do Iguaçu, pela Psicóloga Lígia A. R. Steinmetz, conforme Figura 3. 
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6 – Realizado levantamento dos Índices de Aprovação do Curso de Engenharia 
Mecânica do período 2008-2018 (Ver o levantamento referente à 1º Série 
conforme Figura 2). 
 
 

7 – Realizado levantamento do número de Evasão, considerando Cancelamento 
por Abandono, Cancelamento por solicitação do Acadêmico e Transferências, 
do período 2008-2018, conforme Figura 4. 
8 – Realizado o acompanhamento do Planejamento do Projeto para o ano de 
2018.  
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento da ação foi: Exposição do 
Projeto de Tutoria para os discentes com a distribuição de Tutores x Discentes 
para as atividades de acompanhamento anual. Palestra para os discentes sobre 
Metodologia de Estudo, aberta à comunidade. Palestras motivadoras, 
ministradas por palestrantes convidados da comunidade acadêmica ou da 
região, aberta à comunidade. Ministração de minicursos para auxílio em 
determinadas tarefas, aberta à comunidade. Levantamento dos índices de 
aprovação e de evasão como indicadores para avaliação da eficiência do projeto. 
Apresentação aos discentes de dados e indicadores relevantes levantados ao 
longo do projeto. População beneficiada de, no mínimo, 80 acadêmicos. 
 
 
Resultados 
 
No levantamento realizado neste projeto no período 2008-2018, no curso de 
Engenharia Mecânica da Unioeste/Campus de Foz do Iguaçu, os índices médios 
de aprovação apresentaram uma diferença de 2017 para 2018: 1ª série – de 58 
para 57%; 2ª série – de 50 em 49%; 3ª série – de 57 para 65%; 4ª série – de 65 
para 67% e na 5ª série – de 79 para 78%. Verificou-se um aumento expressivo 
no número de evasão de 19 para 28, do ano de 2017 para 2018. Verifica-se a 
manutenção dos índices de aprovação em todas as séries. Os atendimentos 
psicológicos e psicopedagógicos tiveram aumento de 40%. 
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Figura 1 – Cronograma de Palestras para o 1º Ano do Curso de Engenharia 
Mecânica. 

 
Figura 2 – % de Aprovação do 1º Ano do Curso de Engenharia Mecânica da 
Unioeste. 
 

 

ANO MÊS
DATA 

Prev.

DATA 

Realizada
PALESTRA PALESTRANTE

Apresentação do Projeto de Tutoria Prof. Calima

Palestra: Como Estudar Prof. Calima

Apresentação dos dados do Projeto Prof. Calima

Palestra: Como adquirir experiênia 

durante o curso de graduação

Convidado Haralan 

(egresso do curso de 

administração)

Palestra: Estudo da quebra da Haste 

do Cilindro do Vertedouro de Itaipu
Prof. Calima

Introdução á Metodologia Científica Professor(a) convidado(a)

2018 Encerramento do 1º Semestre

Reinício do 2º Semestre

Introdução á Metodologia Científica Professor(a) convidado(a)

Palestra: Perigo do perigo do uso de 

drogas
Convidado externo

Reunião de Avaliação Psi. Lígia e Prof.Calima

Palestra: Tabagismo/alcoolismo Curso Enfermagem

Reunião Final de Avaliação e 

Discussão das Atividades de 2016
Psi. Lígia e Prof.Calima

Esta programação poderá ser modificada ao longo do ano, visando sua melhoria e necessidades.   

"Order is the first need of the soul" - Russell Kirk

e as demais faculdades/universidades da região

Obsevação: Todas as apresentações, palestras e curso serão divulgadas e oferecidas a Unioeste

Período: Ano Letivo de 2018

Cronograma de Palestras para o 1º Ano do Curso de Engenharia Mecânica

PROJETO DE TUTORIA

Curso 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Eng.Mecânica 5 8 12 15 11 8 14 10 14

Eng.Elétrica 3 9 7 7 4 3 10 9 10

C.Computação 7 7 10 15 13 9 11 6 6

Matemática 0 12 12 8 8 7 9 9 9

Total do Centro 15 36 41 45 36 27 44 34 39

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO NO CECE
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Figura 3 – Número de Atendimentos Psicológico e Psicopedagógico no CECE. 

 
Figura 4 – Dados de Evasão do Curso de Engenharia Mecânica da Unioeste. 
 
 
Considerações Finais 
 
Ao longo do ano letivo de 2018 este projeto encontrou as seguintes dificuldades: 
- Devido à falta de professores no Curso de Engenharia Mecânica alguns 
acadêmicos tiveram dificuldade de serem tutorados. 
- Dificuldade de se levantar as reais causas da evasão dos acadêmicos. 
- Dificuldade de se incentivar os outros cursos do CECE-Foz e da Unioeste e 
demais universidades e faculdades da região de aderirem ao projeto. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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E-mail: pr.calima@gmail.com.  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número da CR: 39581/2013. 
 
Referências 
 
Sem referências. 
 
  

mailto:pr.calima@gmail.com


 

 

UMA ABORDAGEM SOBRE O TEMA DEPRESSÃO NA TERCEIRA IDADE: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

 
Marcia Regina SSB Mendes919  

Participantes: Kamila Caroline Minosso920, Raiana Friedrich Cavalheiro3 

 
Área Temática: Saúde (Conforme atividade cadastrada na PROEX) 

Linha de Extensão: Ciências da Saúde (Conforme Atividade Cadastrada na 
PROEX) 

Modalidade: Comunicação Oral. 
Palavras-chave: Saúde do Idoso; Depressão; Educação em Saúde. 

 
Resumo 
 
Introdução: A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o estado 
emocional dos indivíduos, sendo considerado o “mal do século”, conforme a 
OMS. Cerca de 154 milhões de pessoas são afetadas mundialmente pela 
depressão, e aproximadamente 15% desse percentual são representados pelo 
grupo de pessoas idosas. Objetivos: Descrever a experiência de acadêmicas 
de enfermagem sobre a execução de uma oficina sobre o tema depressão e seus 
impactos na terceira idade. Metodologia: Esta atividade faz parte do projeto de 
extensão intitulado como “A Saúde do Idoso”, no qual se realizou atividades com 
um grupo de mulheres na terceira idade, fez-se uma roda de conversa a qual  
possibilitou significativa interação, além de permitir a realização de atividades, 
das quais, utilizou-se a dinâmica da teia, do abraço e do espelho. Resultados: 
Realizou-se uma ação com um grupo de idosas, que foram demandadas 
discussões sobre a depressão, sinais clínicos, tratamento e terapias alternativas. 
Conclusão:  Ao término da ação, se observa que, realizar tais atividades, 
proporcionam ricas experiências para a formação acadêmica, em função dos 
diversos relatos ocorridos, os quais proporcionaram compreensão a respeito da 
realidade a qual este grupo está inserido, cabe ressaltar ainda que, se faz 
necessário destacar que, há a necessidade de uma rede de apoio que possa 
amparar e dar suporte às pessoas da terceira idade, principalmente por ser um 
grupo de grande vulnerabilidade. 
 
Apresentação 

 
919 Doutora em ciências da saúde, Docente no curso de Enfermagem, Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde, Cascavel. E-mail: maremendes@uol.com.br  
920 Graduanda, Enfermagem, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Cascavel. E-mail: 

kamiminosso@outlook.com 
3 Graduanda, Enfermagem, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Cascavel. E-mail: 
it_raiana@hotmail.com 
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 A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua depressão como uma 
doença psiquiátrica que afeta o emocional dos indivíduos, sendo considerado o 
“Mal do Século” (OMS, 2018). Cerca de 154 milhões de pessoas são afetadas 
mundialmente pela depressão, e aproximadamente 15% desse percentual são 
representados pelo grupo de pessoas idosas (LIMA et al., 2016).  

O principal impacto negativo do envelhecimento populacional é o aumento 
da prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), as quais são 
as principais causas de mortalidade e incapacidade em todo o mundo (SILVA et 
al., 2017). Há estudos que comprovam que a população idosa mostra-se como 
um grupo de grande vulnerabilidade, tanto para os problemas de saúde, quanto 
para os transtornos de humor, destacando-se a depressão (LIMA et al., 2016).  
 Anualmente, 650 mil novos idosos são introduzidos à população 
brasileira. A maioria destes idosos possui alguma doença crônica e/ou limitações 
funcionais. Doenças crônicas exigem tratamentos longos, com uso de fármacos 
contínuos e acompanhamento, que causam grandes custos para o sistema de 
saúde (SILVA et al., 2018). 
 A depressão é uma das doenças crônicas mais comuns entre os idosos, 
contribuindo para o desenvolvimento de outras doenças. É mais comum 
naqueles com perturbações físicas incapacitantes, pois diminuem sua qualidade 
de vida (SILVA et al., 2018). 
 Segundo estudo de Silva et al. (2018), os idosos com dor crônica 
apresentaram probabilidade 3,36 vezes maior de ter sintomas depressivos. 
Pacientes com sintomas depressivos apresentaram também intensidade de dor 
significativamente maior. Outro fator estudado foi a relação entre a qualidade de 
sono dos pacientes com sintomas depressivos, que apresentaram qualidade de 
sono reduzida.  

Vale ressaltar, que a depressão merece atenção especial por apresentar 
prevalência crescente na sociedade gerando consequências negativas para a 
qualidade de vida, principalmente da população idosa. Obstante, a ocorrência de 
depressão em idosos pode ser responsável pela perda de autonomia e pelo 
agravamento de quadros patológicos preexistentes (TESTON; CARREIRA; 
MARCON, 2014). 

Embora a identificação de idosos deprimidos seja, muitas vezes, difícil na 
prática clínica devido as diferenças acentuadas com relação aos sentimentos 
manifestados, a avaliação sistemática pode levar à detecção precoce deste 
transtorno (TESTON; CARREIRA; MARCON, 2014). Neste sentido, a família 
representa uma figura significativa na atenção à saúde e desempenha um papel 
muito importante no cuidado, já que é o principal responsável por seus 
integrantes (SOUZA et al., 2014). 

Objetivou-se neste estudo, descrever a experiência de acadêmicas de 
enfermagem sobre a execução de uma oficina sobre o tema depressão e seus 
impactos na terceira idade.  
 
Procedimentos Adotados 
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 Este grupo de extensão intitulado como “A Saúde do Idoso”, iniciou as 
atividades no ano de 2002, realizando ações mensais com indivíduos da terceira 
idade, sendo que são compartilhados e discutidos diversos temas. Vale destacar 
que, a coordenadora de um grupo de idosos identificou a necessidade de discutir 
sobre o tema depressão e seus impactos na qualidade de vida da terceira idade.  

Para tal, realizaram-se atividades com um dos grupos parceiros do projeto 
de extensão, o qual é composto por, em média, 30 mulheres que realizam 
encontros semanais para socialização, entretenimento e discussões sobre as 
atividades de vida diária.  

Optou-se como metodologia uma roda de conversa a qual poderia 
possibilitar ampla interação, além de permitir a realização de atividades, das 
quais, utilizou-se a dinâmica da teia, do abraço e do espelho.  
 
 
Resultados 
  
 Esta atividade iniciou às 13:30h com término previsto para às 17:00h. 
Iniciamos com a dinâmica da teia, na qual as mulheres apresentavam-se dizendo 
nome, o que gostavam em sua personalidade, e o que reprovavam. Faziam 
também um breve relato sobre sua vida, e se conheciam alguém que já teve ou 
tem depressão. Iam passando entre si um barbante, segurando a ponta, para 
que no final formasse uma “teia”, representando um elo entre os participantes do 
grupo, para que percebessem que podem apoiar-se nas dificuldades. 
 Após, as acadêmicas do curso de enfermagem explanaram sobre o tema 
depressão e seus agravantes, incitando questionamentos das participantes. As 
idosas contribuíram sobremaneira com relatos pessoais e de pessoas de seu 
convívio.  
 Após explanação e conversa, foi realizada a dinâmica do abraço. Esta 
dinâmica objetivava promover o afeto após relatos tão melancólicos. Nesta 
dinâmica, as participantes escolhiam um número de 1 a 12 e um parceiro. Cada 
número relacionava-se a um tipo de abraço, que elas davam na parceira 
escolhida anteriormente. No final, todos se abraçaram em uma roda de 
agradecimento pela amizade. Posteriormente, as acadêmicas questionaram-nas 
sobre quais sentimentos o abraço proporcionou, e incentivaram a demonstrar 
afeto pelo próximo.  
 A próxima dinâmica relacionava-se à do espelho, com o propósito de 
incentivar o amor próprio, para que as mulheres percebessem sua importância, 
já que muitas vezes sentem-se renegadas em seus meios familiares. Havia uma 
caixa com um espelho no fundo e as acadêmicas falavam que a pessoa dentro 
daquela caixa era a mais importante da vida delas. Ao final desta dinâmica, as 
participantes eram incentivadas a relatar o que sentiram quando se viram no 
espelho.  
 Para encerrar as atividades houve um momento de descontração com 
exercícios de alongamento e oferecido um lanche. 
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Figura 1 e 2 – Algumas participantes do grupo de mulheres com acadêmicas ao final das 
atividades; Mulheres durante a execução de uma das dinâmicas. 

 
Considerações Finais 
 
 
 
           O objetivo proposto foi atingido, pois, ao término da ação, se observa que, 
realizar tais atividades, proporciona ricas experiências para a formação 
acadêmica, em função dos diversos relatos ocorridos, os quais proporcionaram 
compreensão a respeito da realidade a qual este grupo está inserido, cabe 
ressaltar ainda que, se faz necessário destacar que, há a necessidade de uma 
rede de apoio que possa amparar e dar suporte às pessoas da terceira idade, 
principalmente por ser um grupo de grande vulnerabilidade. 

Para as participantes, foi muito válida para resgatar o amor próprio e 
propor uma discussão a respeito de seus sentimentos, além de oferecer 
interação com o grupo.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Telefone: (45) 9 9953-4426. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 5990/2002.  
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UNATI EM FRANCISCO BELTRÃO: CUMPRINDO SEU PAPEL DE 

EXTENSÃO ROMPENDO AS BARREIRAS ENTRE UNIVERSIDADE E 

COMUNIDADE 

 
 

Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida921  
Jessica Zauza de Oliveira 922, Ana Clara Formighieri da Silva 923 

 
Área Temática: Educação e saúde 
Linha de Extensão: Terceira Idade 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Terceira Idade. Extensão. Educação  

 
Resumo 
 
O presente resumo expandido tem por objetivo realizar uma análise histórica e 
retratar o funcionamento do projeto de extensão da UNATI que completa, quatro 
anos de funcionamento em 2019. Busca relatar as várias atividades 
desenvolvidas no projeto durante os anos de 2018 e 2019. Visa contextualizar a 
relação de interdependência entre universidade e comunidade, fundamentando 
o vínculo entre a tríade do Ensino, Pesquisa e Extensão no processo de ensino-
aprendizagem. 
 
 
1 O QUE É E COMO FUNCIONA A UNATI DE FRANCISCO BELTRÃO  
 

A UNATI de Francisco Beltrão consolidou-se como um Projeto de 

Extensão no ano de 2016. Com a abertura da primeira turma foi possível a 

integração entre professores, pesquisadores, alunos, agentes universitários e 

demais interessados em desenvolver atividades de extensão voltada a pessoa 

idosa. Desde então, o projeto vem se aprimorando e comportando maior número 

de envolvidos com o objetivo de fortalecimento da iniciativa. 

 
921 Doutora em Saúde Coletiva. Docente do curso de medicina do CCS. E-mail 
lferreto@gmail.com 
922 Discente, Direito, CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, Francisco Beltrão. E-

mail: jehzauza@gmail.com. 
923 Discente, Serviço Social, CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, Francisco 

Beltrão. E-mail: anaformighierii@gmail.com. 
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O curso tem duração de quatro anos, com carga horária de 1.000 horas. 

Cada ano letivo possuí três trimestres, com seis disciplinas ofertadas em cada 

turma. Conta com aproximadamente cem alunos, distribuídos entre as quatro 

turmas. Também, o ano letivo é dividido em três trimestres, e em cada um, as 

matérias ofertadas são alternadas ou substituídas de acordo com a demanda e 

com as possibilidades. 

Hoje, o projeto conta com uma coordenação, responsável por dar suporte 

e supervisionar o funcionamento das atividades desenvolvidas durante o ano 

letivo. Entre suas atribuições está a de criação do calendário anual, bem como 

estipular as disciplinas que serão ofertadas nos três trimestres.   

O professor colaborador, seja ele discente, docente ou agente da 

comunidade externa, formulará seu plano de ensino e adotará a metodologia que 

melhor atenda às necessidades do público da terceira idade. Ao término do 

trimestre, cabe ao colaborador entregar as listas de frequência e médias finais 

devidamente preenchidas de acordo com os resultados obtidos em sala de aula. 

Os alunos matriculados no curso de Ciências do envelhecimento humano, 

precisam alcançar a média 7.0 e 75 por cento de presença em sala de aula. 

Paralelo a isso, devem participar de eventos promovidos na universidade, como 

semanas acadêmicas, congressos, palestras, atividades culturais e demais 

atividades, com o objetivo de atingir as 176 horas complementares necessárias. 

 

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

No decurso dos anos, com a expansão do projeto, com as maiores 

demandas e desafios, foi fundamental criar estratégias objetivando o interesse 

de novos alunos e a permanência dos já inseridos no projeto, assim como, 

articular iniciativas para fomentar a participação de colaboradores voluntários, 

como por exemplo, a I mostra de extensão realizada no campus de Francisco 

Beltrão, que após seu término, fortaleceu e ampliou o número de colaboradores. 

Entre as atividades realizadas, os participantes da UNATI Francisco 

Beltrão, viajaram para Foz do Iguaçu para o Iº Encontro das UNATIS da 

UNIOESTE. Este encontro disponibilizou rodas de conversa sobre a Saúde das 
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pessoas da Terceira Idade e os riscos a serem enfrentados. Possibilitou também, 

oficinas para os participantes das UNATIS de todos os campis, com o intuito de 

integrar e discutir acerca das dificuldades, desafios e planos para o Projeto. 

Os alunos, participaram também da Semana da Agroecologia, realizada 

pela ASSESSOAR, no parque de exposições, em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Francisco Beltrão. Realizaram uma visita técnica, ao corpo de 

bombeiros de Francisco Beltrão, durante as aulas de Segurança no Ambiente. 

Construíram maquetes de DNA nas aulas práticas de Biologia, que foram 

realizadas no laboratório do CCS.  

Compareceram a seminários internacionais como o I Seminário 

Internacional sobre Educação e Saúde, realizado em Brasília-DF. 

Confeccionaram através de pinturas, toalhas e visitaram um renomado atelier de 

artes plásticas em Francisco Beltrão nas aulas de artes. Escreveram e 

apresentaram 4 minipeças de teatro, no auditório da UNIOESTE, na disciplina 

de teatro.  

Refletindo sobre a própria história, visitaram o Museu do Colonizador, nas 

aulas de memórias do Brasil. Compareceram às aulas de gastronomia, onde 

aprenderam pratos típicos da região, como também, receitas natalinas. 

Foi criado o calendário da UNATI, onde houve a participação ativa dos 

alunos no processo de planejamento como no de sua execução. Cada mês do 

calendário, conta com uma fotografia dos aniversariantes de tal mês, assim como 

representa as datas comemorativas, como o natal. O objetivo da iniciativa, foi 

incluir os alunos no processo de escolha, assim como, com o objetivo de 

valorização dos participantes.  

 

3 O PAPEL DA EXTENSÃO NO PROCESSO EDUCACIONAL 

Como defendia Paulo Freire, o processo educacional deve enfatizar a 

prática ao incitar a participação, a ingerência e o diálogo, contanto com 

atividades plurais, devendo ser uma comunidade do estudo, privilegiando o 

trabalho em grupo e a pesquisa. Isso faria com que o sujeito na posição de aluno, 

aprendesse a aprender, com o enfrentamento das dificuldades, a resolução de 
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questões, o desenvolvimento de hábitos de solidariedade, de participação, de 

investigação, além da criação de disposições mentais críticas (FREIRE, 1967). 

Nesse sentido, a educação em sua integralidade contribuiria para a 

formação da consciência popular para a vivência da democracia. A compreensão 

da realidade poderia de fato contribuir para o enriquecimento da consciência, 

quando esta de fato é alcançada. Dessa forma, as atividades plurais realizadas 

no projeto, contribuem para a inserção, para a participação, e o maior alcance 

das atividades desenvolvidas no projeto (FREIRE, 1967). 

Os relatos dos participantes do projeto, demonstram de forma mais 

efetiva, o alcance das atividades. Relatam, que a experiencia vivenciada no 

projeto, colaborou para ampliar conhecimentos antes pouco conhecidos. 

Também, possibilitou a maior sociabilidade e comunicação, visto que se criou 

vínculos entre os participantes, que foram construídos em sala de aula no 

decorrer dos anos e das atividades realizadas conjuntamente. E sobretudo, o 

quanto as disciplinas, e as atividades de forma geral, ampliaram o senso crítico, 

a consciência político social, e a compreensão do espaço que efetivamente 

ocupam, e a representatividade disso. 

Corroborando nesse processo, a pesquisa e a extensão, que possuem 

pilar fundamental nesse processo de ensino e aprendizagem. Sendo que um dos 

principais papéis da extensão, é a interação entre a comunidade acadêmica, com 

a comunidade externa, em que há uma ambivalência, entre os colaboradores e 

os alunos envolvidos nas atividades, visto que o colaborador, ao mesmo tempo 

que ensina, transmite seus conhecimentos e experiencias, também é 

recepcionado com conhecimentos transmitidos pelos alunos e toda a carga de 

experiencia que carregam.  

Vinde a abrangência do projeto e seu crescimento contínuo, o número de 

adesão de externos interessados nas atividades desenvolvidas ampliou-se, 

havendo a crescente procura de colaboradores que buscam a iniciativa, para 

voluntariar-se com a causa. Há também, a crescente procura por acadêmicos 

interessados em por em prática seus conhecimentos acadêmicos. Isso 

demonstra, um anseio que tem como chave principal, a educação, que se utiliza 
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de iniciativas para ampliar o campo de atuação e de alcance. Contribuí nesse 

sentido, para criar e fortalecer um ambiente que promova a inclusão e 

permanência da terceira idade dentro da universidade.  

 

Procedimentos Adotados 

A população beneficiada é a terceira idade. As atividades são realizadas 

em sala de aula, em laboratórios e locais diversos, quando são realizadas visitas 

técnicas e encontros que são em ambiente externo a universidade. As aulas 

acontecem nas terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras da semana, no 

período da tarde, das 13:30 às 17:00. Atualmente há quatro turmas, somando 

aproximadamente cem alunos.  

O ano possuí três trimestres, contando com 13 encontros 

aproximadamente em cada um deles. Havendo grande rotatividade de 

colaboradores, visto que as disciplinas são substituídas a cada trimestre, com o 

objetivo de transmitir múltiplos conhecimentos e possibilitar que várias pessoas 

interessadas em se voluntariar no projeto tenham a oportunidade de contribuir 

com a iniciativa. 

O projeto tem duração de quatro anos, e conta com a participação de 

colaboradores voluntários, sendo eles, acadêmicos e profissionais da instituição, 

como também, externos a UNIOESTE. Tais colaboradores, possuem certa 

liberdade na formulação do plano de ensino da disciplina que será ministrada, 

disciplina esta que deve ser adaptada as necessidades dessa parcela 

populacional. Ao final e cada trimestre, a média das frequências e das notas 

deve ser entrega a coordenação. 

O projeto possuí uma coordenação, com dois bolsistas, que se 

encarregam de auxiliar nas atividades realizadas. Organizam o calendário anual, 

o horário do trimestre, organizando as disciplinas que serão ministradas, 

formulação de boletins, divulgação de eventos da instituição e iniciativas 

externas a UNIOESTE, mas que disciplinam sobre temáticas relacionadas a 

terceira idade. 
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Considerações Finais 

O Projeto, ano após ano fortalece suas ações e atinge um número de 

idosos cada vez maior. Assim como, o círculo de colaboradores se amplia a cada 

trimestre, com a rotatividade das disciplinas e das atividades. Isso faz com que 

aumente o interesse por fazer parte da iniciativa, visto que essencialmente a 

atividade é caracterizada por sua ambivalência, pois o desafio e os aprendizados 

se estendem tanto para os alunos, como aos professores. 

Também, é possível mensurar os resultados da atividade com os relatos 

dados pelos alunos. Relatam a melhoria significativa em suas vidas, muito além 

dos conhecimentos absorvidos em sala de aula, relatam se sentir mais ativos e 

entusiasmados a conhecer mais, buscar e praticar mais. Falam ter fortalecido e 

construído um maior senso crítico, passando a se enxergar como sujeito político, 

compreendendo mais seus direitos, ocupando mais espaços e entendendo a 

simbologia de ocuparem tais espaços. 

 
 
Forma (s) de contato com a ação 
 
E-mail – unatibeltrao@gmail.com 
Telefone – 46 3520-4830 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número - 47494/2016 
 
Referências 
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<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/paulofreire/livro_freire_educacao_pr
atica_liberdade.pdf>. Acesso em: 20 maio 2019. 
 
WERRI, A. P. Salvador; MACHADO, M. C. Gomes. A função social da 
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“UNIOESTE NA COMUNIDADE”: FORMAÇÃO HUMANA E PROFISSIONAL, 

CIDADANIA E INTERAÇÃO SOCIAL 

 
Adriane de Castro Martinez924 - Coordenador da Ação de Extensão 

Participantes: Isabela Mangue Popiolek925, Francielle Carneiro Hirata, Bruna 
Boffo926, Natália Gomes do Vale927, Diécilly Franscini dos Santos928, Darlei 

Augusto Bisinella, Poliana Maria de Faveri Cardoso. 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Jovens e adultos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Desenvolvimento; Promoção de saúde; Sociedade. 

 
 
Resumo 

O projeto “Unioeste na Comunidade” foi elaborado com o objetivo de 
desenvolver atividades nas diversas áreas do conhecimento, especialmente 
relacionadas à saúde do ser humano e à prevenção de doenças, durante eventos 
sociais e/ou para atender necessidades específicas da sociedade e da 
comunidade interna. Além de integrar os conhecimentos dos docentes e 
discentes de diferentes especialidades, favorece a transmissão de conhecimento 
e interação social. 
 
 
Apresentação 

O projeto de extensão “Unioeste na Comunidade” foi elaborado com a 
finalidade possibilitar o desenvolvimento de diferentes atividades, nas diversas 
áreas do conhecimento – especialmente relacionadas à saúde do ser humano e 
à prevenção de doenças, sendo que as atividades ocorrem durante eventos 
sociais e/ou para atender necessidades específicas da sociedade e da 
comunidade interna. Além de integrar os conhecimentos dos docentes e 
discentes de diferentes especialidades, este projeto promove o 
compartilhamento de conhecimento e favorece a interação da universidade e 
com a comunidade. Ademais permite ampliação e integração entre docentes e 
discentes de diferentes áreas do conhecimento, possibilitando o exercício de 
conceitos que englobam a interdisciplinaridade, a cidadania e humanização – 
importantes ferramentas para a formação integral do ser humano, considerando 
os aspectos profissionais, técnicos e emocionais. O projeto é voltado para 

 
924 Docente, CCBS, Cascavel. E-mail: adriane.martinez@unioeste.com.  
925 Isabela Mangue Popiolek, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: 

popiolekisabela@hotmail.com. 
926 Bruna Boffo, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: bruna.boffo@hotmail.com. 
927 Natália Gomes do Vale, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: natalia_gvw@hotmail.com. 
928 Diécilly Franscini dos Santos, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: 
diecilly_2904@hotmail.com 
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desenvolver ações de atenção a todas as idades e normalmente realizamos na 
área da saúde aferição de pressão arterial, teste de glicemia, exame intrabucal, 
identificação do Índice de massa corporal e orientações sobre diversos agravos 
à saúde e prevenção de doenças. Na área de educação realizamos atividades 
recreativas, como jogos educativos, pintura em papel e pintura facial. 

A proposta desta atividade vai além dos benefícios que podem ser 
produzidos para a comunidade, pois tem na sua fundamentação a filosofia da 
humanização, que buscar aproximar nossos acadêmicos com a comunidade, 
para que eles também possam sofrer uma mudança, a partir da possibilidade de 
se discutir nossas práticas, como profissional ou como cidadão. 
 
 
Procedimentos Adotados 

O desenvolvimento do projeto se estende a docentes, discentes e agentes 
universitários de todas as áreas do conhecimento e cursos de graduação 
ofertados na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Para 
viabilizar o acesso ao projeto e possibilitar a interação e participação da 
comunidade acadêmica, o projeto dispõe de uma página eletrônica para que as 
pessoas interessadas possam se inscrever para as atividades cadastradas, 
informando seus dados pessoais, vínculo com a Universidade, disponibilidade 
para o desenvolvimento das atividades e área do conhecimento de atuação.  
 
 
Resultados 

As atividades desenvolvidas são registradas por meio de fotos, que são 
inseridas na página eletrônica e também são divulgadas por meio de publicações 
próprias, apresentações em seminários e encontros acadêmicos, reportagens 
realizadas por noticiários locais e notícias publicadas na página da Secretaria da 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. 

No ano de 2018 foram realizadas 7 atividades, tivemos a participação de 
252 acadêmicos e 29 professores. No total foram atendidas 512 pessoas, que 
participaram das seguintes atividades: 
 
Evento 1: Cascavel Unida Pela Diabetes: Realizado no dia 15 de abril de 2018, 
no Calçadão da Av. Brasil, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. 
Atividades: a equipe atuou informando sobre a importância do diagnóstico e 
tratamento do diabetes, enfatizando a necessidade do acompanhamento 
médico, do uso correto das medicações, da boa alimentação e da realização de 
atividades físicas regulares. Além disso, também realizou testes de glicemia, 
aferição de pressão arterial, informações sobre saúde física, nutricional e 
avaliação de saúde bucal.  
Resultados: Os exames de glicemia foram examinados 55 pessoas, sendo 
destes 47%(n=29) mulheres e 53% (n=26) homens. Os participantes que 
apresentaram a glicemia alterada representaram 23% (n=37) do total de 
examinados, sendo que todos foram orientados a procurar atendimento na 
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Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima do seu bairro, além de receber 
orientações gerais sobre a prevenção em saúde. 
Evento 2: Mac Dia Feliz: Realizado no dia 25 de agosto, na cidade de Cascavel 
e a Unioeste participou do evento no restaurante da franquia. 
Atividades: As atividades realizadas foram os exames de Glicemia, 
Hipertensão, o preventivo do câncer de bucal e recreação com as crianças. A 
equipe do projeto contou com 16 alunos dos cursos de Economia, Fisioterapia, 
odontologia (Figura 01) e Pedagogia, além de 2 professores do curso de 
Odontologia e 2 professores de Fisioterapia. 
Resultados: Os alunos da Unioeste proporcionaram aos visitantes, ações de 
prevenção em saúde, sendo beneficiadas 22 pessoas, sendo que destas 55% 
(n= 12) eram mulheres e 45 % (n=10) homens. O exame de glicemia não obteve 
procura, sendo distribuídos apenas material educativo com orientações. O 
exame bucal (Figura 02) foi realizado por 50% dos homens (n=5) e 50% (n=6) das 
mulheres, já a verificação de pressão arterial foi realizada por 58% das mulheres 
(n=7) e 42% (n=4) dos homens. Todos os examinados receberam orientações 
gerais sobre fatores de risco, tais como a obesidade capaz de levar a diversos 
problemas e os relacionados ao câncer bucal, como o tabagismo. 

 
 

Figura 01 - Equipe dos cursos de 

Odontologia da UNIOESTE. 

Figura 02 - Prevenção do câncer bucal 

 
 
Evento 3: DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL: Realizado no dia 18 
de agosto de 2018 no Centro de Eventos de Cascavel, sendo organizado pelo 
Sindicato da Construção Civil de Cascavel – SINDUSCON e contou com a 
participação de diversos parceiros, como universidades, empresas e secretarias 
municipais. 
Atividades desenvolvidas: foram realizadas orientações odontológicas sobre o 
câncer bucal, a aferição de pressão arterial, cálculo do índice de massa corporal, 
teste de glicemia e orientações sobre tabagismo (Figura 03) realizados pela 
equipe da Unioeste na comunidade (Figura 04). Esta equipe contou com a 
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participação de 10 alunos, uma professora do curso de fisioterapia, e uma 
professora de odontologia totalizando 12 membros da Unioeste. 
Resultados: Foram realizadas em 24 pessoas o exame de prevenção ao câncer 
bucal, destas 67% (n=16) eram mulheres e 33% (n=8) homens, sendo que 17% 
(n=4) apresentaram alteração e foram encaminhadas para atendimentos na 
UBS. A aferição de pressão arterial foi realizada em 92 pessoas, sendo que 
destas 46% (n=42) apresentaram alteração e que também foram encaminhadas 
para UBS. Na atividade de prevenção do tabagismo participaram 92 pessoas, 
sendo 35,9% (n=33) mulheres e 64,1% (n=59) homens. Deste total apenas 
14,1% (n=13) eram tabagistas. Além dos atendimentos e orientações individuais 
realizadas, foram distribuídos folhetos educativos para cerca de 250 pessoas 
que passavam pelo estande. 
 

  
Figura 03 - Orientação sobre o tabagismo Figura 04 - Equipe Unioeste com alunos de 

pedagogia, economia, odontologia e fisioterapia. 

 
 
Evento 4: Dia Mundial da Limpeza: Realizado no dia 15 de setembro de 2018 
na região central da cidade de cascavel em frente à Catedral Nossa Senhora 
Aparecida. 
Atividades desenvolvidas: A Unioeste esteve presente ao evento com uma 
equipe de 8 acadêmicos e dois professores que coordenaram uma área e 
fizeram a coleta e separação dos lixos da rua da cidade.  
Resultados: O objetivo da ação foi de conscientizar a população que o lixo que 
está na cidade é de responsabilidade de todos, e esta ação contou com a 
participação de outros voluntários que conseguiram limpar uma grande área de 
ruas e calçadas. 
 
 
Evento 5: Mais Saúde: Realizado dia 29 de setembro de 2018 no complexo 
Esportivo Ciro Nardi, esta atividade é organizada pela Equipe de Cirurgia 
Bariátrica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, e conta com a 
participação de diversos parceiros como outras instituições de ensino e a 
secretaria de saúde do município. 
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Atividades desenvolvidas: As atividades que foram desenvolvidas pelo projeto 
no evento foram sobre saúde bucal e prevenção do câncer bucal. 
Resultados: O evento contou a participação de 1 professora e 1 acadêmico, que 
distribuíram cerca de 50 flayers e examinaram 18 (dezoito) pessoas, sendo que 
nenhuma apresentou alteração bucal. 
 
 
Evento 6: Natal para todos HUOP: Realizado nos dias 28, 29 e 30 de novembro 
de 2018 no estacionamento do Hospital Universitário do Oeste do Paraná 
(HUOP). 
Atividades desenvolvidas: A equipe do projeto esteve presente desenvolvendo 
atividades relacionadas a saúde, como aferição de pressão arterial, prevenção 
do câncer bucal e teste de glicemia capilar. As atividades aconteceram no 
período noturno e contou com a participação de 49 alunos e 3 professores. 
Resultados: O público atingido foi de 43 pessoas, que receberam orientações e 
material educativo com orientações de saúde. 
 
 
Evento 7: NIPOFEST: Aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro de 2018 no 
Centro de Eventos de Cascavel e foi livre para todos os públicos. O evento é 
organizado pela ACEC – Associação Cultural e Esportiva de Cascavel (Sociedade 
Nikkei de Cascavel), que além de comemorar seus 50 anos, também festejou os 110 
anos da imigração japonesa no Brasil. Com uma programação cultural rica e extensa, 
o Nipofest contou com o apoio do consulado japonês no Brasil. 
Atividades desenvolvidas: os acadêmicos desenvolveram atividades relacionadas a 
saúde, aferição da pressão arterial, atividades recreativas como pintura facial e pintura 
em papel. 
Resultados: Durante a atividade 64 pessoas receberam orientações e material 
educativo sobre tabagismo, infecções sexualmente transmissíveis, hipertensão 
e saúde bucal, sendo que destas 32% (n=21) fizeram aferição da pressão arterial 
(Figura 05). Na parte recreativa 17 crianças participaram da pintura facial (Figura 
06).  
 

  
Figura 05 - Aferição de pressão arterial. Figura 06 - Pintura facial nas crianças. 
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Considerações Finais 
É notável a contribuição deste projeto de extensão para a integração da 

universidade com a comunidade, permitindo que os conhecimentos adquiridos 
no meio acadêmico possam ser aplicados de forma a favorecer ativamente o 
desenvolvimento da sociedade.  

A participação deste projeto em eventos organizados por diferentes 
entidades e com diferentes públicos possibilita que a Unioeste divulgue as 
atividades de extensão que são desenvolvidas pela universidade e possibilitam 
que os acadêmicos conheçam realidades diferentes das que estão acostumados 
a vivenciar dentro da sala de aula. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação: 
 
Página no Facebook: https://www.facebook.com/unioestenacomunidade/ 
Endereço eletrônico: unioestenacomunidade@gmail.com  
Telefone Pró-Reitoria de Extensão (PROEX): (45) 3220-5707 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): N° 36480/2012 
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UNIVERSIDADE, ESCOLA E CIDADANIA III: OFICINAS DIDÁTICAS DE 

FILOSOFIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE TOLEDO E REGIÃO 

 
Nelsi Kistemacher Welter929 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Ana Karine Braggio930, Michelle Silvestre Cabral931 
 

Área Temática: Ciências Humanas 
Linha de Extensão: Educação / Formação de Professores 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Filosofia; Cidadania; Educação 

 
Resumo 
Este projeto trata do planejamento e execução de oficinas didáticas de filosofia 
realizadas para alunos de ensino médio de Toledo e região. Atrelado a disciplina 
de Estágio, o objetivo é estimular os acadêmicos a pesquisar e produzir materiais 
didáticos criativos sobre temáticas filosóficas, projetando-as em formato oficinas. 
Tal ação, aliada às palestras ofertadas por docentes da universidade, provoca 
os professores de Filosofia da rede estadual a repensarem e inovarem a 
estrutura de suas aulas. 
 
Apresentação 

 

Desde o ano de 2011 o curso de Licenciatura em Filosofia da UNIOESTE, 

campus de Toledo, tem desenvolvido oficinas didáticas de filosofia para alunos 

do Ensino Médio.  O desenvolvimento da atividade ocorre durante a Semana 

Acadêmica de Filosofia, quando são atraídos para a universidade estudantes do 

ensino médio de escolas públicas da região, ou desenvolvidas nas próprias 

escolas, nas turmas de ensino médio. No ano de 2018, o trabalho aconteceu de 

forma preliminar na Unioeste, em sua fase de elaboração, e, posteriormente, em 

Colégios Estaduais durante a realização das atividades com turmas de 

estudantes secundaristas. O projeto consistiu na organização de equipes que 

pensaram e projetaram oficinas didáticas envolvendo determinados temas 

 
929 Doutora em Filosofia, Professora do curso de Licenciatura em Filosofia, no CCHS, campus 

de Toledo. E-mail: nkwelter@gmail.com.  
930 Doutora em Educação, professora do curso de Licenciatura em Filosofia, no CCHS, campus 

de Toledo. E-mail: anakarinebraggio@hotmail.com 
931 Mestre em Filosofia, Professora do curso de Licenciatura em Filosofia, no CCHS, campus de 
Toledo. E-mail: michellescabral@hotmail.com. 
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filosóficos, realizaram estudos sobre tais temáticas e confeccionaram material 

didático, sempre contando com a orientação de professores da UNIOESTE, 

escolhidos a critério dos integrantes da equipe.  

Nesta terceira edição do Projeto de Extensão “Universidade, Escola e 

Cidadania”, além dos estudantes do 4º ano de Filosofia, também foram 

convidados a se integrarem nas atividades estudantes de outras séries do curso, 

recém-formados, estudantes do PPG de Filosofia e professores de Filosofia que 

atuam com estudantes de ensino médio. O envolvimento dos professores do 

curso de Licenciatura em Filosofia na indicação de bibliografia e orientação das 

equipes é salutar, além de que os profissionais são convidados a assistirem às 

oficinas, contribuindo com a sua avalição, sobretudo por se tratar de uma 

atividade formadora de futuros docentes.  

As oficinas têm grande repercussão, tanto na universidade quanto nas 

escolas em que são desenvolvidas, sobretudo porque a atividade é uma 

novidade geralmente bem aceita pelos estudantes do ensino médio devido ao 

modo criativo e envolvente com que trabalha os temas filosóficos. A metodologia 

das oficinas traz aos acadêmicos a oportunidade da transposição didática dos 

conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura (ou da pós-graduação) e de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência, 

possibilitando, com isso, uma formação de maior qualidade aos futuros 

professores, que poderão fazer das oficinas verdadeiras “experiências 

filosóficas”. É preciso destacar que a presença dos universitários nas escolas 

públicas, para além da execução das atividades obrigatórias e curriculares do 

estágio, tem promovido uma importante aproximação da universidade com tais 

instituições de ensino, que passam a estabelecer uma relação cada vez mais 

estreita com a UNIOESTE.  

Com o encerramento desta terceira edição do projeto, estamos 

preparando a publicação de um livro com os roteiros das oficinas, da mesma 

forma como o fizemos nos anos anteriores. Além das oficinas já mencionadas, o 

projeto também envolveu palestras com caráter de formação continuada para os 

professores da rede estadual, sendo realizadas, inclusive, na cidade de 
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Marechal Cândido Rondon. As atividades podem ser acompanhas pela listagem 

a seguir: 

A) OFICINAS DIDÁTICAS DE FILOSOFIA:  

1. Título da oficina: “O essencial é invisível aos olhos”  

Local: Colégio Estadual Presidente Castelo Branco/PREMEN - Toledo   

Público: alunos do curso de Formação para a Docência e ensino médio 

Ministrantes: Leonardo Ribeiro de Souza Castro, Matheus Gabriel de Oliveira, 

Priscila Aparecida Woiski Triper, Suellen Dantas Godoi, Suzana Talita Tietz 

2. Título da oficina: “Podem as máquinas pensar?: Abordagens filosóficas sobre 

inteligência artificial”  

Local: Colégio Estadual Novo Horizonte - Toledo   

Público: alunos do Ensino Médio 

Ministrantes: Diogo Massochin, Josiel dos Santos Camargo e Paulo Ricardo da 

Silva 

3. Título da oficina: “A superação do preconceito a partir da sensibilidade e 

alteridade em Levinás”  

Local: Colégio Estadual Jardim Porto Alegre - Toledo   

Público: alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio 

Ministrantes: Luís Fernando Brusco, Gustavo Henrique Rondis Cruvinel e 

Robson Rocha 

4. Título da oficina: “Os princípios e limites da ética: dilemas da ética”  

Local: Colégio Estadual Jardim Porto Alegre - Toledo   

Público: alunos do curso Técnico em Contabilidade e 2º D do ensino médio 

Ministrantes: Anderson Felipe dos Santos Souza, Bianca Fidelis Demoliner e 

Lincoln Arthur Radons de Carvalho  

5. Título da oficina: “Sob uma perspectiva epicurista: o que é a felicidade?”  

Local: Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego - Toledo   

Público: alunos do 1º A e B do Ensino Médio 

Ministrantes: Bárbara Bertoldo de Moraes, Sabrina Andrade Barbosa e Nilson 

Rodrigo da Silva 

6. Título da oficina: “O conceito de Belo em Baumgarter”  



 

 

Pá
gi

n
a1

20
5

 

Local: Colégio Estadual Dario Vellozo - Toledo   

Público: alunos do 3º A e B do Ensino Médio 

Ministrantes: Marcieli Postal, Silmara de Oliveira Pereira 

7. Título da oficina: “A experiência do Soberano, o Estado e suas obrigações 

segundo Hobbes”  

Local: Colégio Estadual Presidente Castelo Branco/PREMEN - Toledo   

Público: alunos do 1º A - Formação para a Docência e 1º G – Ensino Médio 

Ministrantes: Thélio dos Santos Caudinski e Bruno Polli 

B) PALESTRAS: 

1. Título da palestra: “A crise das humanidades sob a perspectiva de Martha 

Nussbaum”  

Data: 08/06/2018           Duração: 2 h/a  

Público: professores de Filosofia no NRE/Toledo. Local: Marechal Candido 

Rondon   

Ministrantes: Profª Drª Nelsi Kistemacher Welter e Michelle Silvestre Cabral 

2. Título da palestra: “O ensino de filosofia como problema filosófico”  

Data: 08/06/2018           Duração: 2 h/a  

Público: professores de Filosofia no NRE/Toledo. Local: Marechal Candido 

Rondon   

Ministrantes: Profª Drª Nelsi Kistemacher Welter e Michelle Silvestre Cabral 

3. Título da palestra: “Martha Nussbaum e a crise na educação”  

Data: 14/06/2018            Duração: 2 h/a  

Público: professores de Filosofia no NRE/Toledo. Local: Toledo 

Ministrantes: Profª Drª Nelsi Kistemacher Welter e Michelle Silvestre Cabral 

4. Título da palestra: “Oficina de Filosofia: estratégia didática para o ensino de 

Filosofia”  

Data: 14/06/2018            Duração: 2 h/a  

Público: professores de Filosofia no NRE/Toledo. Local: Toledo 

Ministrantes: Profª Drª Nelsi Kistemacher Welter e Michelle Silvestre Cabral 

5. Título da palestra: “O chão da escola é nosso espaço de resistência”  

Data: 26/11/2018         Duração: 4 h/a  
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Público: alunos do ensino médio. Local: Toledo   

Ministrantes: Profª Drª Francy da Guia Nyamien 

 
Procedimentos Adotados 
 
 O Projeto de Extensão incluiu uma série de atividades, todas elas 

acompanhadas por professores da UNIOESTE e por professores das escolas, 

na condição de orientadores das atividades ou de supervisores das mesmas. 

Na universidade, o desenvolvimento do projeto envolveu a organização 

das equipes, a escolha dos temas, a orientação em relação ao planejamento das 

oficinas, a produção de roteiros, a produção e organização de materiais, leituras 

e estudos. Quando finalizadas e após correções da coordenação do Projeto, as 

oficinas foram apresentadas aos colegas da graduação para que pudessem ser 

testadas e avaliadas antes da apresentação nas escolas. 

Feito isso, as oficinas passaram à versão final para a apresentação nas 

escolas. Para isso, contaram com roteiro e organização de materiais, todos 

devidamente corrigidos antes da apresentação. Após a apresentação das 

oficinas nas escolas, ocorreu a publicação da atividade na página do Projeto e a 

produção do roteiro final das oficinas, contando com a avaliação da atividade 

realizada na(s) escola(s). Posteriormente, tais oficinas passaram a nova revisão 

para publicação em livro, que está em processo de edição. 

 
Considerações Finais 
 

Além do envolvimento de professores do curso de Licenciatura em 

Filosofia da UNIOESTE e professores das escolas nas tarefas de orientação, 

indicação de leituras, acompanhamentos e supervisão das oficinas, percebemos 

que o Projeto de Extensão vem se tornando uma atividade de referência nas 

escolas da região. O número de oficinas foi ampliado em relação aos anos 

anteriores do projeto, em consonância com a demanda que também tem sido 

crescente, de modo que mais escolas tem solicitado a presença da universidade 

e a sua atuação. No ano de 2018, tivemos o envolvimento de mais de 100 

professores no projeto, ministrando oficinas e palestras, oferecendo orientação, 
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supervisionando e avaliando as atividades e participando da formação que o 

projeto pode oportunizar. Nesta terceira edição, o público alvo, foi de 

aproximadamente 400 alunos das escolas do ensino médio de Toledo, e poderia 

ser ampliado caso houvesse alguma estrutura (transporte, alimentação, bolsas 

aos alunos participantes do projeto), podendo, inclusive envolver outros 

municípios. 

Importante salientar que o projeto possui uma página de divulgação de 

todas as atividades – que podem ser acessadas no facebook pelo link 

 https://www.facebook.com/Universidade-Escola-e-Cidadania-

1762319057378041/ 

E resultou na produção de livros didáticos para os professores de Filosofia. O 

material pode ser acessado gratuitamente: 

Livro II: http://www.humanitasvivens.com.br/livro.php?id=312; 

Livro III: http://www.humanitasvivens.com.br/livro.php?id=313; 

Livro V: http://www.humanitasvivens.com.br/livro.php?id=314; 

Livro VI: http://www.humanitasvivens.com.br/livro.php?id=315 

 
Forma(s) de contato com a ação 
https://www.facebook.com/Universidade-Escola-e-Cidadania-
1762319057378041/ 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
54324/2018 
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USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
 Fernando Mucio Bando932 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Claiton Petris Massarolo933, Nayene Michele Paião Panek934, 
Luciano Panek935, Emerson Lazzarotto936, Orlando Catarino da Silva937 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Geogebra; Winplot; LaTex; Excel 
 
Resumo 
 
A necessidade contínua de contato e aprimoramento dos profissionais da área 
da educação da matemática e áreas afins com programas computacionais 
relacionados ao ensino, a aprendizagem e a pesquisa em matemática faz com 
que se torne importante a oferta de cursos em “softwares” destinados a alunos 
e professores do Centro de Engenharias e Ciências Exatas e professores de 
matemática da rede estadual de ensino público e privada, bem como a 
comunidade em geral que se interessa por este tipo de tema. No exercício de 
2018 e 2019, durante a realização deste projeto, foram oferecidos cursos 
introdutórios de Monografia com LaTeX, Atividades Matemáticas no Software 
Geogebra, Estudo de Geometria Analítica com o Software WINPLOT e 
Resolução de Problemas Estatísticos por meio do software Excel. O público 
abrangeu professores de matemática da rede estadual de ensino e acadêmicos 
de engenharias e ciências exatas. Acreditamos que os objetivos de divulgação 
da utilização dos programas para este público diversificado tenham sido 
alcançados e, sobretudo, a integração com professores da rede estadual para 
promover a formação continuada. 
 
Apresentação 
 
As ações desta atividade de extensão foram pautadas nos seguintes cursos de 
extensão, onde faremos uma breve descrição dos mesmos: 
 
1. Curso de Extensão: Monografia com LaTeX. 
 

 
932 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: fernandombando@gmail.com 
933 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: cpmassarolo@gmail.com 
934 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: nayene@gmail.com 
935 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: lucpanek@gmail.com 
936 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: emersonlazzarotto@gmail.com 
937 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: orlandocs.dinter@gmail.com 

mailto:fernandombando@gmail.com
mailto:cpmassarolo@gmail.com
mailto:nayene@gmail.com
mailto:lucpanek@gmail.com
mailto:emersonlazzarotto@gmail.com
mailto:orlandocs.dinter@gmail.com
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Em nosso curso apresentamos um modelo de monografia editado em LaTeX. O 
intuito deste modelo foi de orientar os acadêmicos, de graduação e pós-
graduação, que desejavam escrever suas monografias utilizando o LaTeX. 
Procuramos seguir todas as normas descritas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, 2016. Neste sentido, consideramos as normas 
vigentes NBR 14724 de 2011. Inicialmente apresentamos os modelos das partes 
que devem compor uma monografia, como capa, folha de rosto, folha de 
aprovação, etc. No desenvolvimento do curso foram apresentados os comandos 
utilizados para gerar cada uma dessas partes, com comentários e dicas 
importantes.  
 
2. Curso de Extensão: Atividades Matemáticas no Software Geogebra. 
 
As tecnologias da informação (T.I.’s) estão, cada vez mais, frequentes em nosso 
dia-a-dia. Na área de educação, o uso das T.I.’s tem se propagado seja por meio 
do uso áudios, vídeos, softwares e enfim, o uso de diversas mídias, para servir 
de técnica colaborativa com as técnicas tradicionais para o ensino e a 
aprendizagem da matemática. Desta forma, faz-se necessário aos agentes da 
educação da matemática, sejam eles professores que já estejam atuando ou 
alunos em processo de graduação, conhecer e difundir o uso das T.I.’s existentes 
que estão relacionadas à matemática. Neste minicurso, propõe-se a 
apresentação de algumas potencialidades do software Geogebra. Sua escolha 
se dá por ser um software livre, de fácil instalação e manuseio, por sua 
possibilidade de tratar com praticamente qualquer área da matemática e permitir 
o desenvolvimento de atividades para todos os níveis de ensino. 
 
3. Curso de Extensão: Estudo de Geometria Analítica com o Software WINPLOT. 
 
O Objetivo desse curso é introduzir os conceitos de Geometria Analítica através 
das ferramentas básica do Programa Winplot, que tem se mostrado uma 
excelente opção computacional para o tratamento de gráficos de duas 
dimensões, além de permitir a construção de atividades geométricas por meio 
de animações desenvolvidas através de conceitos da geometria analítica. 
 
4. Curso de Extensão: Resolução de Problemas Estatísticos por meio do 
software Excel. 
 
A estatística é uma ciência que está presente na grade curricular de muitos 
cursos superiores. Isso ocorre pela sua característica multidisciplinar, sendo uma 
intensa ferramenta para a análise e avaliação de dados, ela está inserida em 
diversas áreas do 
conhecimento. Em particular problemas relacionados a áreas da Saúde 
costumam trabalhar com uma grande quantidade de dados, sendo necessário 
sua manipulação para análise e interpretação dos mesmos. Nesse projeto, 
visamos a resolução de diferentes problemas ligados a área de saúde, utilizando 
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para tanto, o software Excel. Espera-se que os alunos do curso de enfermagem 
sejam capazes de utilizar essa importante ferramenta em seus artigos e 
principalmente nas suas monografias, onde em muitos casos necessitam 
apresentar de forma precisa um conjunto de dados fazendo inferências sobre 
eles. 
 
 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
Descreveremos abaixo, maiores detalhes e informações concernentes aos 
cursos de extensão ministrados: 
 
1. Curso de Extensão:  Monografia com LaTeX. 
 
1.1 Ministrantes: Luciano Panek e Nayene Michele Paião Panek. 
 
1.2 Período de realização: 25 de agosto de 2018.  
 
1.3 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
 
1.4 Horário de realização do curso: 8h00 às 12h00. 
 
1.5 Público alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação interessados em 
confeccionar suas monografias em LaTeX. 
 
1.6 Carga horária total do curso: 04 horas. 
 
 
2. Curso de Extensão: Atividades Matemáticas no Software Geogebra. 
 
2.1 Ministrantes: Professor Emerson Lazzarotto. 
 
2.2 Período de realização: 30 de agosto de 2018.  
 
2.3 Local:  Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
 
2.4 Horário de realização do curso: 13h30 às 17h00. 
 
2.5 Público alvo: Alunos dos cursos do CECE, em especial acadêmicos do curso 
de Licenciatura em Matemática e professores da rede estadual de ensino público 
e privada. 
 
2.6 Carga horária total do curso: 04 horas. 
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2.7 Metodologia: O curso foi ministrado através de aulas práticas, junto aos 
laboratórios de informática do PTI, utilizando-se uma apostila como material 
didático e computadores para treinamento. 
 
3. Curso de Extensão: Estudo de Geometria Analítica com o Software WINPLOT. 
 
3.1 Coordenador: Fernando Mucio Bando. 
  
3.2 Ministrante: Fernando Mucio Bando. 
  
3.3 Período de realização: 31 de agosto de 2018. 
  
3.4 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
  
3.5 Horário: Sextas-feiras das 13h30 às 17h30. 
  
3.6 Público alvo: Alunos dos cursos do CECE, em especial acadêmicos do curso 
de Licenciatura em Matemática e professores da rede estadual de ensino público 
e privada. 
  
3.7 Carga horária: 20 horas. 
  
3.8 Metodologia: O curso foi ministrado através de aulas práticas, junto aos 
laboratórios de informática do PTI, onde o professor discute o conteúdo 
previamente estudado pelos alunos, explorando o nível de entendimento por 
meio de problemas e atividades com o software Winplot. 
 
45. Curso de Extensão: Resolução de Problemas Estatísticos por meio do 
software Excel. 
 
4.1 Coordenador: Orlando Catarino da Silva. 
  
4.2 Ministrante: Professor Orlando Catarino da Silva, lotado no Centro de 
Engenharias e Ciências Exatas (CECE) e professor do curso de Licenciatura em 
Matemática da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu. 
 
4.3 Período de realização: 2,9,16,23 e 30 de agosto de 2018. 
  
4.4 Local:  Unioeste, Campus Foz do Iguaçu, sala E4. 
  
4.5 Público alvo: Alunos dos cursos de Enfermagem CEL, em especial 
acadêmicos do segundo ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem. 
  
4.6 Carga horária total do curso: 20 horas. 
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4.7 Metodologia: O curso foi ministrado através de aulas práticas, utilizando-se 
uma apostila formulada para esse curso, com problemas ligados a área da saúde 
como material didático e computadores para que os alunos possam acompanhar 
as resoluções desses problemas com o software Excel. 
 
Resultados 
 
Podemos apontar, como principais resultados alcançados com este projeto, as 
seguintes realizações: 
- Disseminação do conhecimento tecnológico e científico através do uso de 
programas de computador; 
- Integração da universidade e comunidade através do diálogo, da troca de 
conhecimentos e experiências; 
- Realização de cursos envolvendo programas computacionais para a 
comunidade acadêmica e a sociedade; 
- Complementação, dinamização e inovação do ensino e a aprendizagem de 
conteúdos matemáticos e de engenharias e 
- Respostas as demandas de acadêmicos e professores de matemática, 
engenharias e computação por cursos extracurriculares. 
 
Considerações Finais 
 
A experiência com as ações desenvolvidas com os cursos de extensão, bem 
como com os resultados deste trabalho, tem se mostrado deveras positiva, prova 
disso é o fato deste projeto estar atuando desde o ano de 2009 de forma 
contínua, sem interrupções, sempre correspondendo aos anseios dos 
acadêmicos, docentes e comunidade em geral. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Para outras informações à respeito, entrar em contato com 
fernandombando@gamil.com, cpmassarolo@gmail.com, nayene@gmail.com, 
emerson.lazzarotto@gmail.com, orlandocs.dinter@gmail.com ou ainda 
lucpanek@gmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 28300/2009. 
 
Referências 
 
LAPPONI, J. C., Estatística Usando Excel. 4ª Edição, Editora Elsevier, 2005. 
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SOUZA, S. A., Usando o Winplot. Disponível em  
http://www.mat.ufpb.br/sergio/winplot /winplot.html/ Acesso em: 30 de maio de 
2019. 
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USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DA DIABETES 

MELLITUS 

 
Patricia Guerrero de Sousa938 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Maira Gabriela Paetzold939, Kattlyn Laryssa Candido940 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Fármacos e Medicamentos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: uso correto; medicamentos; educação. 

 
Resumo 
 

A conscientização sobre o uso correto de medicamentos pode produzir 
resultados positivos na mudança e conduta individual e coletiva e contribuir para 
diminuir danos na saúde das pessoas. O projeto de extensão “Uso racional de 
medicamentos: orientação na medida certa” tem por objetivo organizar e 
ministrar palestras envolvendo diferentes temas relacionados ao uso racional de 
medicamentos, a públicos interessados. 
 
Apresentação 
 
 A produção de medicamentos contribui, sem dúvida, para a melhoria de 
qualidade de vida da população (FERNÁNDEZ-LLIMÓS et al, 2004). Porém, a 
utilização de fármacos pode oferecer riscos à saúde do paciente (CIPOLLE et al, 
2006), especialmente em casos do uso incorreto, como no uso de dose inferior 
ou superior à indicada.  
 
 A falta de informações ou a não compreensão das informações 
transmitidas pelos profissionais da saúde aos pacientes podem trazer 
consequências como a não adesão ao tratamento, retardo na administração do 
medicamento, aumento da incidência de efeitos adversos, incentivo à 
automedicação, bem como outras sérias consequências, que podem piorar o 
estado de saúde do paciente (LAGE, 2005). Uma das formas de minimizar esses 
casos é através da educação e informação da população (NASCIMENTO, 2003), 
e, portanto, a orientação acerca do Uso Racional de Medicamentos trata-se de 
uma prática relevante para a população geral, e em especial, os idosos 
(ANDRADE et al, 2004).  
 

A população idosa frequentemente apresenta múltiplas patologias e faz 
uso de diversos medicamentos diariamente. O papel das orientações acerca do 

 
938 Mestre, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: pguerrero27@yahoo.com.br. 
939 Mestranda, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: mggp48@hotmail.com. 
940 Graduanda, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: kattlyn.candido@unioeste.br. 
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Uso Racional de Medicamentos é de reduzir, principalmente, os riscos de efeitos 
colaterais e as interações medicamentosas (ANDRADE et al, 2004).  
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Em maio de 2019 a equipe da Clínica de Fisioterapia da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - Campus Cascavel solicitou uma palestra sobre o 
Uso Racional de Medicamentos no tratamento da Diabetes Mellitus, para ser 
ministrada aos pacientes da Clínica de Fisioterapia diagnosticados com Diabetes 
Mellitus e acadêmicos de fisioterapia que acompanham os casos dos pacientes. 
  
 A palestra foi realizada por uma farmacêutica mestranda participante do 
projeto, sob supervisão e orientação da docente coordenadora, com o auxílio de 
apresentação de slides em retroprojetor, em uma sala de aula da Clínica de 
Fisioterapia. Estavam presentes quatro pacientes e durante a palestra eles 
tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências com o grupo, 
especialmente em relação às dificuldades do tratamento da Diabetes Mellitus. 
 
Resultados 
 

A palestra foi ministrada por aproximadamente cinquenta minutos e nela 
foram inicialmente tratadas as características da doença Diabetes Mellitus, como 
o fato de ser uma doença crônica e de tratamento contínuo. Em seguida foi dito 
a respeito da importância do paciente manter rotina com acompanhamento 
profissional em três grandes áreas: exercícios físicos, alimentação e 
farmacoterapia (SBD, 2017). 

 
Na sequência foi explicado aos pacientes e acadêmicos sobre o que é 

glicemia, hiperglicemia, hipoglicemia, a importância do tratamento correto para 
manutenção da normoglicemia e principalmente o risco emergente das crises 
hipoglicêmicas, com imagens que mostram os sinais e sintomas desse quadro e 
seus níveis de gravidade (ABRAFARMA, 2016). 

 
O próximo tópico que foi trabalhado foram as possíveis interações entre 

os fármacos do tratamento da Diabetes Mellitus e outros medicamentos, como 
aqueles utilizados em casos de infecções, dores, desconfortos; e também sobre 
o consumo álcool e o aumento do risco de crises hipoglicêmicas (ABRAFARMA, 
2016). 

 
Em seguida a palestrante explanou algumas medidas que promovem uma 

farmacoterapia melhor em casos de tratamento com Metformina e 
Glibenclamida, como tomar a medicação junto com alimentos, informar ao 
médico ou farmacêutico se utiliza suplementos, chás, outros medicamentos; bem 
como outras doenças, especialmente as renais, evitar o consumo de álcool e 
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não realizar exercícios físicos muito intensos sem se alimentar corretamente 
(ABRAFARMA, 2016). 

 
Na sequência foram discutidos aspectos relacionados ao uso de Insulina, 

como a importância do rodízio dos locais de aplicação, o risco de lipodistrofia, a 
forma correta da aplicação subcutânea (ANVISA, 2009) e o controle glicêmico. 
Em relação ao controle glicêmico, foi explicado como é realizado e os valores de 
referência estabelecidos pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes de 
2017 e 2018. 

 
Para finalizar, foram determinadas características importantes para 

pacientes que utilizam suplementos, chás e medicamentos fitoterápicos, 
especialmente o fato de informar ao farmacêutico e não ingerir em excesso 
(SBD, 2017); e o armazenamento de medicamentos, ressaltando aspectos como 
respeitar as orientações dos fabricantes de Insulina, manter os medicamentos 
organizados, descartar os vencidos e evitar guarda-los em lugares úmidos e com 
incidência de calor e luz solar. 

 

 
Figura 1 – Palestra sobre Uso Racional de Medicamentos no Tratamento da Diabetes 

Mellitus 
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Figura 2 – Palestra sobre o Uso Racional de Medicamentos no Tratamento da Diabetes 

Mellitus 

 
  
Considerações Finais 
 
 A palestra ministrada promoveu a disseminação de informação acerca do 
Uso Racional de Medicamentos no tratamento da Diabetes Mellitus para 
pacientes diagnosticados com a doença e futuros profissionais da fisioterapia, 
que puderam compartilhar suas experiências pessoais. Também através da 
palestra e do questionário, foi possível conhecer um pouco mais sobre as 
dificuldades do tratamento de cada paciente presente e, consequentemente 
oferecer o serviço de assistência farmacêutica disponível na Farmácia Escola da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Farmácia Escola da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE               
Rua Universitária, n. 2069, Bairro Faculdade, CEP: 85.819-110, Cascavel-PR  
Telefone: (45) 3220-3270 e 3220-3192; E-mail: farmaciaescola@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 45032/2015 
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UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UNIOESTE POR 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO FERRAMENTA DE QUALIFICAÇÃO 

 
Julio Cesar Empinotti941 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Phallcha Luízar Obregón942, Hirofumi Ueda943, Claudio Barradas 
Sebastião944,  

Brandina A. Moura5 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Educação profissional; Tecnologia da Informação 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: profissional de saúde; tecnologia educacional; educação a 

distância. 
 
Resumo 
 
O setor de Telemedicina do HUOP/Unioeste desde 2010 produz 
videoconferências em diversas áreas da saúde. Para isto conta com a parceria 
de universidades, hospitais universitários, secretarias de saúde, entre outros. O 
objetivo deste trabalho foi o de fornecer informações sobre as atividades 
realizadas no setor de Telemedicina no período de 2015 a 2018, contribuindo 
com o planejamento e avaliação do setor. Para tanto, levantaram-se os registros 
das atividades realizadas no período de estudo. Os resultados apontam que 
foram realizadas 259 videoconferências, passando de 39 em 2015 para 101 em 
2018, consequente a inclusão de novas áreas e participantes. Os usuários foram 
alunos de graduação e pós-graduação, docentes dos cursos de medicina, 
odontologia, enfermagem e farmácia, assim como, profissionais da saúde do 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná. As áreas de neurologia, 
multiprofissional e dermatologia foram as que apresentaram maior número de 
videoconferências. Os temas abordados nas videoconferências vem ao encontro 
as necessidades do Sistema Único de Saúde. A telemedicina contribuiu com o 
aprimoramento profissional dos usuários. O aperfeiçoamento de conhecimentos 
e práticas dos usuários envolvidos na Telemedicina repercute na melhoria do 
atendimento à saúde da população.  
 
Apresentação 
 
A Telemedicina é definida como o exercício da medicina mediado por tecnologias 
para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e 

 
941 Doutor, curso de Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: telemedicina@unioeste.br  
942 Doutora, curso de Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: phallcha@terra.com.br 
943 Especialista, curso de Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail:  telemedicina@unioeste.br 
944 Divisão Informática, HUOP, Cascavel. E-mail: telemedicina@unioeste.br 
5 Técnica Administrativa, curso de Medicina, Cascavel. E-mail: telemedicina@unioeste.br 
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promoção de saúde”, podendo ser realizada em tempo real (síncrona), ou off-
line (assíncrona)1.  
A Unioeste, dispõe do setor de Telemedicina desde 2010, localizado no Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), sob coordenação de professores do 
Curso de Medicina. A partir de 2015, o setor recebeu melhorias em termos de 
infraestrutura e equipamentos para o desenvolvimento de videoconferências, 
possibilitando dessa forma o uso de 2 a 3 ambientes simultaneamente2. O 
serviço funciona de segunda a sexta feira e atende os profissionais da área de 
saúde que desenvolvem atividades no HUOP, respeitando agendamento prévio. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar as atividades desenvolvidas no Setor de 
Telemedicina do HUOP / UNIOESTE - Campus de Cascavel, no período de 2015 
a 2018, com ênfase nas atividades de tele-educação.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O setor de Telemedicina está localizado no 2º andar do prédio do Centro de 
atenção e pesquisa em anomalias craniofaciais – CEAPAC, anexo ao HUOP, e 
conta com três salas e três equipamentos de videoconferência. As sessões de 
videoconferências foram realizadas utilizando os equipamentos do setor, e 
supervisionadas pelo técnico em Tecnologia de informação, geralmente cada 
videoconferência teve duração de 60 minutos. A programação das 
videoconferências envolveu reuniões, palestras, discussão de casos clínicos, 
treinamento em protocolos, sessões expositivas de doenças prevalentes na 
saúde apresentadas por diferentes instituições. As videoconferências foram 
feitas junto a outras instituições de ensino, hospitais universitários, secretarias 
de saúde de Estado, entre outros. Para a obtenção dos resultados foram 
utilizadas as informações disponibilizadas pelo setor de telemedicina. Foram 
coletadas das listas de presença as informações referentes ao número de 
videoconferências, as áreas de saúde que utilizaram o serviço e o número de 
participantes. Cada atividade de videoconferência contou com inúmeros 
participantes das diversas áreas de saúde presentes na sala de telemedicina e 
a distância. Entretanto, neste estudo, somente foram considerados os 
participantes do ambiente da Telemedicina da Unioeste, devido à falta de 
frequência online de participantes de outras instituições que se encontravam 
conectados a distância. Os profissionais de saúde envolvidos foram médicos, 
dentistas, enfermeiros e farmacêuticos vinculados a cursos de graduação ou 
pós-graduação em saúde, da Unioeste e outras instituições que fazem estágio 
no HUOP. Alunos de graduação e de pós-graduação na área de saúde e também 
profissionais de diversos setores do HUOP os quais se organizaram como grupo 
multiprofissional e/ou específico de um setor (exemplo: Saúde mental, Rede de 
Banco de Leite Humano, administrativa e de gestão hospitalar). Os participantes 
foram agrupados em dois subgrupos: a) Acadêmico - quando vinculado a algum 
curso de saúde e b) Serviço do HUOP -  quando vinculado a setores do HUOP. 
As informações foram analisadas com o software Excel 2013.  
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Resultados 
 
Ao longo de 4 anos ocorreram 259 videoconferências com a participação de 
várias instituições. O gráfico 1 mostra a adesão crescente as atividades que o 
setor de Telemedicina vem apresentando ao longo dos anos, atingindo um valor 
de 2,5 vezes maior de videoconferências e 1.7 vezes maior de participantes, em 
2018 quando comparado a 2015.  

 
 

 
 

Figura 1 – Adesão as atividades de Telemedicina no período de 2015 a 2018. 

 

As melhorias ocorridas no setor2, contribuíram com estímulo para a utilização do 
serviço por novos profissionais. A participação por grupos é apresentada na 
Tabela 1. O grupo Acadêmico representado pelos profissionais dos cursos de 
medicina, odontologia, enfermagem e farmácia contribuíram com 164 (63,3%) 
das videoconferências e os profissionais do Serviço do HUOP com 77 (29,7%). 
Na categoria Acadêmica, o crescimento das atividades foi observado 
principalmente na área médica que passou de 2 para 6 especialidades. 
Profissionais dos cursos de odontologia, enfermagem e farmácia mostraram 
participações pontuais e em menor quantidade. Outra diferença observada entre 
os cursos da saúde esteve relacionada com a composição dos participantes, 
onde o grupo da medicina, contou com a participação de alunos da 5ª e 6a série, 
do internato médico além de médicos residentes, médicos professores das 
especialidades e médicos do serviço. Enquanto que, as videoconferências dos 
cursos de odontologia, enfermagem e farmácia, contaram com a participação 
exclusiva de alunos de pós-graduação e professores. Em relação ao grupo 
constituído pelos profissionais de saúde do Serviço do HUOP também houve 
aumento no número de atividades, observando-se maior crescimento nas 
atividades multiprofissionais as quais passaram de 8 para 54 videoconferências 
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no período de estudo; enquanto que setores específicos do HUOP apresentaram 
participações pontuais e não continuas. 
A tendência de uso do setor de telemedicina, baseado no número de 
videoconferências é apresentada na Figura 2, onde se observa a tendência de 
crescimento no grupo da medicina e no grupo multiprofissional do HUOP. 
A maioria das videoconferências foram ofertadas pelo próprio serviço de 
Telemedicina e pela Rede Universitária de Telemedicina (RUTE)3. No período 
de estudo, as áreas de interesse de videoconferências são apresentadas na 
Figura 3. Observa-se que a neurologia foi responsável pelo 31,3% das 
videoconferências, seguida da área multiprofissional com 20,8% e dermatologia 
com 17% (Figura 3). A diferença entre essas áreas está na frequência da 
atividade, variando de semanal a mensal.  
Tabela 1 – Número de videoconferências por sub-grupos, área de saúde e ano. 

Sub 
Grupos de 
usuários 

Área de 
Videoconferência 

2015 
no 

2016 
no 

2017 
no 

2018 
no 

Total 
no     % 

Acadêmico  

Medicina:     164  
Neurologia 12 22 23 24 81 31,3 
Dermatologia 10 9 11 14 44 17,0 
Endocrinologia - 2 1 1 4 1,5 
Cardiologia - - 2 7 9 3,5 
Teleproctologia - - 3 6 9 3,5 
Medicina / Saúde 
Coletiva 

- - - 17 17 6,6 

Odontologia: 
Bucomaxilofacial 

- 2 2 - 4 1,5 

Enfermagem - - 8 2 10 3,9 
Farmácia - - 4 - 4 1,5 

        

Serviço 

Profissionais do 
HUOP: 

    77  

Multiprofissional 8 11 9 26 54 20,8 
Psiquiatria / Saúde 
Mental 

9 8 - - 17 6,6 

Rede de Banco Leite 
Humano 

- - 1 4 5 1,9 

Patologia cervical - - 1 - 1 0,4 

 Total 39 54 65 101 259 100 
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Figura 2 – Profissionais de saúde que utilizaram o setor de Telemedicina, 2015 a 2018. 

Os resultados deste estudo quando comparados com o estudo de 2010 a 20144 
indicam que o setor de Telemedicina, mesmo com dificuldades temporárias2 tem 
apresentado uma evolução positiva e crescente nas atividades de Telê 
educação. 
O uso da telemedicina na qualificação dos profissionais de saúde, assim como 
a inclusão no ensino-aprendizagem de estudantes de medicina tem contribuído 
com a melhoria das práticas e maior qualidade no atendimento à população. 
Nosso resultados vem ao encontro dos resultados descritos na literatura5.  
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Figura 3 – Áreas de videoconferência efetuadas no setor de Telemedicina, 2015 a 2018. 
 

 
Considerações Finais 
 
A telemedicina da Unioeste tem contribuído com o aprimoramento dos usuários 
enriquecendo a formação dos mesmos. Em termos de tele-educação, os 
resultados são promissores. Recomenda-se o incentivo e envolvimento de mais 
profissionais de saúde, especialidades, cursos da saúde, entre outros. Também 
sugere-se a incorporação da tecnologia nos cursos da saúde como ferramenta 
de ensino-aprendizagem, com vistas a complementar o ensino tradicional. 
Devido ao interesse e envolvimento multiprofissional há necessidade que o setor 
mantenha um nível adequado de funcionamento no que se refere a atualização 
de equipamentos, infraestrutura e recursos humanos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Núcleo de Telemedicina - Endereço: 2º andar do prédio de ensino – CEAPAC. 
Avenida Tancredo Neves, 3224, Jardim Santo Onofre. Cascavel. CEP 85806-
470.  
e-mail: telemedicina@unioeste.br. 
Telefone: (045) 3321-4688 
Site: https://www5.unioeste.br/portal/huop/nucleos/telemedicina-telessaude 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

mailto:telemedicina@unioeste.br
https://www5.unioeste.br/portal/huop/nucleos/telemedicina-telessaude
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VIVENCIANDO A DIVERSIDADE: DE OLHO NA VISÃO DA CRIANÇA 

 
Oscar Kenji Nihei945 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Brenda da Silva Alessi946, Kauhany de Souza Silva947, 
Carolina Vilharva Bertoti4, Geisyelli Alderete 4, Ivoneide Venialgo Silva 4, 

José Vytor Mognon Silva 4, Paola Correia Bueno948. 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: acuidade visual; saúde ocular; ensino fundamental. 

 
Resumo 
 
O presente projeto foi realizado na Escola Municipal “Prof.ª Suzana Moraes 
Balen”, localizado no Bairro do Porto Belo, Foz do Iguaçu-PR. Este projeto tem 
como objetivo diagnosticar precocemente possíveis deficiências na acuidade 
visual. Foram submetidos à avaliação da acuidade visual através do teste de 
Snellen 155 escolares, entre 5 e 13 anos de idade, sendo que 11 (7,1%) 
apresentaram baixa acuidade visual. Após o diagnóstico, as fichas de 
encaminhamento foram entregues aos pais/responsáveis.  
 
Apresentação 
 

Cerca de 80% das informações que recebemos são obtidas por meio da 
visão, por esse motivo ela é um dos mais importantes meios de comunicação, 
sendo também de grande relevância para o pleno desenvolvimento pessoal e 
relacionamento do indivíduo com o meio ambiente circundante. No que tange à 
saúde ocular do indivíduo, pode-se afirmar que as causas de perda da 
capacidade visual são múltiplas. Em geral, essas causas relacionam-se a fatores 
biológicos, sociais e ambientais, por vezes, passíveis de serem evitados ou 
minimizados (BRASIL, 1994, 2016a). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem no mundo 
cerca de 1,4 milhão de crianças com deficiência visual, sendo que 90% destas 
vivem em países muito pobres ou em desenvolvimento. Cerca de 500 mil 
crianças ficam cegas, por ano, e destas 60% morrem ainda na infância. Cerca 
de 80% das causas de cegueira na infância podem ser preveníveis ou tratáveis. 
Os problemas visuais quando detectados e tratados repercutem de forma 
desfavorável no desempenho escolar. Através de um diagnóstico precoce, 
tratamento e habilitação visual são grandes as chances de desempenho da 
criança com deficiência visual (BRASIL, 2016b). 

 
945 Doutor, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: oknihei@gmail.com.  
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947 Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: kauhs@hotmail.com. 
948 Graduandos de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. 
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No Brasil, dados epidemiológicos mostram que 30% das crianças em 
idade escolar apresentam problemas visuais que podem interferir em seu 
desempenho diário, na sua autoestima, na inserção social e em sua qualidade 
de vida. A baixa acuidade visual é a responsável por grande parcela da evasão 
e repetência escolar, mesmo não se tratando de cegueira (BRASIL, 2008). 

A escola constitui-se um espaço onde se manifesta a vida cotidiana das 
pessoas e da comunidade e os sujeitos que nela transitam lhe atribuem 
significados, tornando-a lócus de promoção da saúde. Obtendo um papel 
fundamental, enquanto espaço privilegiado de articulação dos setores 
envolvidos, na construção da saúde do escolar (BRASIL, 2016a). 

O enfermeiro tem como uma das atribuições a educação em saúde, o que 
lhe possibilita atuar na promoção e na prevenção de doenças e agravos. Através 
da educação em saúde torna-se possível esclarecer e informar a comunidade ou 
o indivíduo sobre questões significativas para sua vida, permitindo compartilhar 
conhecimentos e práticas que contribuam na obtenção de melhores condições 
de vida (FIALHO et al., 2011).  

Nesse sentido, é importante ressaltar a necessidade de que devemos 
ampliar o significado que as alterações na visão acarretam na escola, deixando 
de ser apenas o problema de o escolar enxergar ou não o quadro, mas 
reconhecendo a importância da saúde visual para o seu desenvolvimento e 
aprendizado. 
 
Procedimentos Adotados 
 

As avaliações de acuidade visual foram realizadas na Escola Municipal 
“Prof.ª Suzana Moraes Balen”, localizada na região do Porto Belo, no Distrito 
Norte, de Foz do Iguaçu – PR. 

Para a realização das atividades, foram entregues antecipadamente os 
termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para que os pais ou 
responsáveis dos escolares assinassem e autorizassem o aluno a participar das 
atividades do projeto. Participaram das atividades alunos do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental, período matutino e vespertino. 

Para a realização da avaliação de acuidade visual (AV) foi utilizada a 
tabela de Snellen, tanto para alunos alfabetizados quanto para não 
alfabetizados, dependendo do estágio de aprendizado de cada aluno avaliado. 
Os alunos foram posicionados a uma distância de três ou seis metros da tabela, 
dependendo do tipo de tabela, em um local iluminado e arejado. 

Foi realizada a avaliação primeiramente no olho direito, e logo após, no 
olho esquerdo, sendo considerada baixa a acuidade visual igual ou inferior a 0,7 
(20/30). 

Os escolares que apresentaram baixa AV em pelo menos um dos olhos, 
foram reavaliados (reteste) após algumas semanas, para confirmação do 
resultado. 

Após a reavaliação, e com a lista dos escolares que tiveram a baixa AV 
confirmada, foi preenchido uma ficha de encaminhamento individual com o nome 
do escolar e o resultado do teste. 
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Esta ficha com o resultado foi encaminhada à diretora da escola, para que 
esta comunicasse e orientasse aos pais/responsáveis dos escolares, afim de 
que os escolares com baixa AV fossem encaminhá-los a um serviço de 
atendimento especializado de saúde. 
 
 
 
 
 
Resultados 
 

No período de 27 de agosto a 05 de novembro de 2018, foram realizadas 
as atividades de extensão e avaliação da acuidade visual na Escola Municipal 
“Prof.ª Suzana Moraes Balen”. Foram realizados avaliação de acuidade visual 
em 155 escolares do Ensino Fundamental.  

Deste total, 77 (49,7%) eram meninas e 78 (50,3%) eram meninos. Na 
Tabela 1, apresenta-se o total de alunos avaliados, de acordo com a série. 
Verifica-se que nesse período a 2ª série apresentou o maior número de alunos 
avaliados no projeto. 

O total de alunos com baixa AV foi de 11, correspondendo a 7,1% dos 
alunos avaliados (Tabela 2). 

Dos alunos com baixa AV, 06 (54,5%) eram meninas e 05 (45,5%) eram 
meninos (Tabela 3). Verificou-se que o percentual de baixa acuidade em 
meninas foi maior que o percentual encontrado em meninos. 

 
Tabela 1: Número e percentual de 
alunos avaliados na Escola Municipal 
“Prof.ª Suzana Moraes Balen”, 
segundo a série/turma, Foz do Iguaçu-
PR, 2018. 

Série/turma Alunos avaliados (n[%]) 

1º ano 
2° ano 

     36 (23,2) 
     41 (26,5) 

3° ano      32 (20,6) 
4° ano      33 (21,3) 
5° ano    13 (8,4) 

Total 155(100,0) 

 
 

Tabela 2: Número e percentual de 
alunos com baixa acuidade visual 
(AV), segundo a série/ano, na Escola 
Municipal “Prof.ª Suzana Moraes 
Balen”, 2018. 
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Série/ Ano Alunos com baixa AV 
(n[%]) 

1º ano 
2° ano 

3 (27,3) 
2 (18,2) 

3° ano 1 (9,1) 

4° ano 3 (27,3) 

          5° ano          2 (18,2) 

Total 11 (100,0) 

 
 
 

Tabela 3: Número e percentual de alunos 
avaliados e com baixa acuidade visual (AV), 
segundo o sexo, da Escola Municipal “Prof.ª 
Suzana Moraes Balen”, Foz do Iguaçu – PR, 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerações Finais 
 

No período de 27 de agosto a 05 de novembro de 2018, foram avaliados 
155 escolares na Escola Municipal “Prof.ª Suzana Moraes Balen”, localizado em 
um bairro carente do município de Foz do Iguaçu-PR, com baixo nível 
socioeconômico. Dentre os alunos avaliados, 11 (7,1%) apresentaram baixa 
acuidade visual.  

Todos os pais ou responsáveis dos escolares detectados com baixa 
acuidade visual receberam um encaminhamento para uma unidade de serviço, 
para dar início ao tratamento se necessário ou correção com recomendação do 
uso de óculos. 

Através dos resultados obtidos no projeto, uma parcela significativa dos 
alunos avaliados apresentou Baixa AV e necessitou de encaminhamento 
oftalmológico. Além disso, observou-se a inexistência de consultas 
oftalmológicas anteriores em grande parte dos escolares que apresentavam 
grandes dificuldades de visão. Esse fato reforça a importância do projeto, e de 
oferecer a assistência a esses alunos, objetivando melhorias em seu 
aprendizado e qualidade de vida. 

Para concluir, vale ressaltar a importância do trabalho do enfermeiro e sua 
atuação neste projeto, fortalecendo o elo com a comunidade e possibilitando a 

Série/ Ano Alunos 
avaliados 

N (%) 

Alunos com 
baixa AV 

N (%) 

Meninos 78 (50,3) 05 (45,5) 

Meninas 77(49,7) 06 (54,5) 

Total 155 (100,0) 11 (100,0) 
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detecção precoce da deficiência visual, garantindo a estes escolares uma melhor 
qualidade de vida. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenador da atividade: Prof. Oscar Kenji Nihei. E-mail: oknihei@gmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto cadastrado na PROEX-UNIOESTE, CR 19502/2006. 
 
Fomento e apoio 
 
Projeto recebe apoio de bolsas de extensão para acadêmicos, da Fundação 
Araucária e da PROEX-UNIOESTE, do programa de ações afirmativas e de 
programa de bolsas de extensão. 
 
 
Referências 
 
BRASIL, Ministério da Saúde - Secretaria da Assistência à saúde. Departamento 
de Assistência e Promoção à Saúde. Coordenação de Doenças Crônico 
degenerativas. Informações básicas para a promoção da saúde ocular, 2.ª 
ed. Brasília, 1994.  
   
BRASIL. Ministério da Saúde. Projeto Olhar Brasil: triagem de acuidade visual: 
manual de orientação/ Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Brasília. 
Ministério da Saúde, 2008.   
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos temáticos do PSE - Saúde 
Ocular/Ministério da Saúde, Ministério da educação. Brasília. Ministério da 
Saúde, 2016a. 
  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Municipal da Saúde (Org.). Diretrizes 
de Atenção à Saúde Ocular na Infância: Detecção e Intervenção Precoce para 
a Prevenção de Deficiências Visuais. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, p.46, 
2016b. 
 
FIALHO, Flávia Andrade et al. A enfermagem avaliando a acuidade visual de 
estudantes do ensino fundamental. Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, 
v. 25, p.33-40, 2011. Trimestral. 
 
  



 

 

WEB RÁDIO NO COLÉGIO JARDIM PORTO ALEGRE 

 
Nelsi Kistemacher Welter949 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Emerson Diego Maier950, André Luiz Reolon951, Jeferson Weber 
da Silva952, Carolina Araujo Roma953, Kemily Piva Bandoch954, Naiara Bochnia 

Lopes955, Jackson José Pereira956, Élika Maria Weyh957, Orlando Gabriel 
Gomes958, Guilherme de Barros Mello959  

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 

Linha de Extensão: Mídias-Artes 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Web rádio; Educação; Comunicação. 
 
Resumo 
 
O projeto de extensão “Web Rádio no Colégio Jardim Porto Alegre” tem o 
propósito de garantir a continuidade ao Projeto desenvolvido no ano de 2017, 
denominado “Implantação do jornal online ‘Newspaper JPA sem limites’: 
integração do PIBID Filosofia com o Projeto de Altas habilidade do Colégio 
Estadual Jardim Porto Alegre”. À época, a equipe do PIBID Filosofia, juntamente 
com a equipe de Altas Habilidades daquele colégio, implantou o jornal online e 
a web rádio escolar. O objetivo da Web Rádio, que possui página online para 
produção de matérias, é de desenvolver a “comunicação institucional” e a “mídia 
estudantil”, promovendo atividades, debates, entrevistas, rodas de conversas, 
transmissão e divulgação de atividades, enriquecendo o currículo do colégio, 

 
949 Doutora em Filosofia, professora do curso de Licenciatura em Filosofia da UNIOESTE, no 
CCHS, campus de Toledo. E-mail: nkwelter@gmail.com. 
950 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Filosofia da UNIOESTE, CCHS, campus de Toledo. 

E-mail: exemplo@exemplo.com. 
951 Licenciado em Filosofia pela PUC-PR, professor de Filosofia no Ensino Médio do Colégio 

Jardim Porto Alegre. E-mail: andfreluizreolon@gmail.com. 
952 Estudante do Ensino Médio do Colégio Jardim Porto Alegre. E-mail: 

jefersonwsilva59@gmail.com. 
953 Estudante do Ensino Médio do Colégio Jardim Porto Alegre. E-mail: 
carolinabisporoma@gmail.com. 
954 Estudante do Ensino Médio do Colégio Jardim Porto Alegre. E-mail: 
kemilybandoch@hotmail.com. 
955 Estudante do Ensino Médio do Colégio Jardim Porto Alegre. E-mail: 
naiarabochnialopes@gnail.com. 
956 Estudante do Ensino Médio do Colégio Jardim Porto Alegre. E-mail: 
jacksonjjpereira@hotmail.com. 
957 Estudante do Ensino Médio do Colégio Jardim Porto Alegre. E-mail: elikaweyh@gmail.com. 
958 Estudante do Ensino Médio do Colégio Jardim Porto Alegre. E-mail: 
orlando.g.gomes@hotmail.com. 
959 Especialista em Administração pelo centro Universitário Dinâmica das Cataratas, professor 
de Administração no Ensino Médio do Colégio Jardim Porto Alegre. E-mail: 
guilhermebarros.adm@gmail.com. 
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além de criar um espaço de formação que possibilite aos professores vinculação 
das temáticas do presente jornal às suas estratégias didáticas e aos alunos o 
protagonismo no processo ensino-aprendizagem, fazendo com que os mesmos 
produzam materiais, valorizando e dando visibilidade à produção dos mesmos. 
O projeto também oportuniza um aprofundamento da integração da comunidade 
escolar com a UNIOESTE, que contribuirá na articulação de formadores e na 
organização e planejamento das atividades a serem desenvolvidas. O jornal 
utiliza a plataforma Brlogic, ampliando a divulgação e informação da comunidade 
escolar para os alunos e professores e para a comunidade externa. 
 
 
Apresentação 
 
 No ano de 2017, com o PIBID Filosofia atuando no Colégio Jardim Porto 

Alegre, foi desenvolvido o Projeto de Extensão “Implantação do jornal online 

‘Newspaper JPA sem limites’: integração do PIBID Filosofia com o Projeto de 

Altas habilidade do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre”, cujo propósito era a 

ampliação e produção online do jornal impresso já existente na instituição e 

organizado pelos alunos da Sala de Altas Habilidades, coordenada pela 

professora Ivoneti Arienti Ramos (in memorian). O jornal tinha o propósito de 

propor matérias mensais, com isso estimulando estudantes e professores à 

pesquisa e produção textual. Feita a implantação do jornal, a equipe PIBID 

Filosofia, coordenada pela professora Nelsi Kistemacher Welter (UNIOESTE) e 

supervisionada pelo Prof. Dinael Alves Ramos (Colégio Jardim Porto Alegre) 

pode ir além, instalando a Web Rádio com o aval da APMF, que contratou a 

plataforma por dois anos consecutivos. Com isso, a Web Rádio tornou-se um 

mecanismo efetivo de mídia escolar naquele colégio. O Jornal online propôs 

diversas produções, de diferentes gêneros e abordando diversos temas, 

promovendo, assim, um importante trabalho de interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade incentivando a pesquisa, a leitura e a escrita, além de 

estimular a criatividade e o espírito crítico.  

 Embora o projeto não conte atualmente com a participação do PIBID 

Filosofia – uma vez que o programa fora descontinuado no mês de março do ano 

de 2018 – nem com o professor supervisor (que mudou de cidade), a escola 

propôs à universidade a continuidade do Projeto de Extensão, dados os seus 
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resultados efetivos e satisfatórios para toda a comunidade escolar. A partir do 

momento que deixamos de ter a equipe PIBID no Colégio, no entanto, a escola 

reorganizou uma equipe de trabalho com professores e alunos do curso de 

Administração noturno, os quais passaram a desenvolver as atividades do 

Projeto no colégio.  

 

Procedimentos Adotados 
 

Conforme mencionamos acima, assim que a equipe PIBID deixou de 

integrar as atividades do colégio devido à descontinuidade do Programa, a 

direção da escola manifestou a preocupação em manter o Projeto de Web Rádio 

“vivo” na escola. Nova equipe foi selecionada, sobretudo integrada por 

estudantes do curso Técnico de Administração. Tão logo os principais parceiros 

(professores e alunos) foram identificados, passou-se ao planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas. Estabeleceu-se um roteiro de atividades 

pelos alunos, que buscaram apoio dos demais colegas e professores do colégio. 

As atividades contaram com a supervisão de professores do colégio. Coube à 

coordenação do projeto o planejamento e acompanhamento das atividades. 

Dentre as atividades desenvolvidas até então, podemos mencionar: as reuniões 

de planejamento e acompanhamento das atividades com a equipe toda; a visita 

dos estudantes à Kula Web Rádio da UNIOESTE e a conversa com o diretor do 

campus, professor Remi Schorn; a divulgação de atividades realizadas na escola 

e atividades externas à escola com participação dos alunos e professores; 

entrevistas diversas e produção de textos; concurso de poesia; atividade escolha 

a música; divulgação de atividades que acontecem na UNIOESTE, como a 

Semana Acadêmica de Filosofia; divulgação do ENEM. 

 
Resultados 
 
O desenvolvimento do projeto garantiu a continuidade da Web Rádio escolar 

com a participação dos alunos do curso Técnico em Administração do Colégio 

Jardim Porto Alegre, de professores do colégio e contando com a coordenação 
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das atividades pela UNIOESTE. Embora a equipe não pudesse mais contar com 

os acadêmicos do curso de Filosofia, que antes estavam efetivamente ligados 

ao projeto de extensão, desde a sua criação, os alunos do Ensino Médio 

demonstraram-se inteiramente envolvidos e cheios de ideias a serem postas em 

prática. Infelizmente, nem todas as atividades propostas pelos alunos puderam 

ser efetivadas, algumas por conta da falta de tempo dos(as) alunos(as) por 

serem estudantes do 4º ano do Ensino Médio e já atuarem no mercado de 

trabalho, outras por falta de estrutura e recursos humanos. É o caso das vídeo 

aulas com professores do ensino médio, que embora filmadas não tenham sido 

editadas para postagem na página.  

Indicar planejamento dos alunos 
Dificuldade com o tempo e disponibilidade dos professores 
 

Considerações Finais 
 
O resultado almejado com tal projeto é a continuidade da Web Rádio, implantada 

pelo PIBID Filosofia no ano de 2017, agora sob a responsabilidade de alunos e 

professores do Colégio Jardim Porto Alegre. Nesse sentido, tal projeto pretende 

promover a participação da Unioeste, através da coordenação da professora 

Nelsi, e da participação de acadêmico(s) bolsista(s) nas atividades do projeto, 

envolvendo as atividades de planejamento, formação, o acompanhamento das 

atividades, além da criação de vínculos para as atividades de formação e 

cooperação com a Unioeste e demais instituições, promovendo, assim, a 

efetivação do projeto de Web Rádio e jornal escolar no colégio. 

 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Página da Web Rádio no facebook: https://www.facebook.com/newspaperjpa/ 

Página JPA Newspaper: https://www.jornaljpa.minhawebradio.net/  

Página da web rádio no youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCBKwhLrh7qDFt213x3_f_pg  

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
54323/2018 
 
Referências 

https://www.facebook.com/newspaperjpa/
https://www.jornaljpa.minhawebradio.net/
https://www.youtube.com/channel/UCBKwhLrh7qDFt213x3_f_pg
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ESTÚDIO AO VIVO KULA WEBRADIO UNIVERSITÁRIA  

Coordenador: José Atílio Pires 
da Silveira960 

 Participantes: Ana Carolina 
Barbieri, Alderberti Batista 
Prado, Cristiane Roberta 
Xavier Candido, Daniel Oss 
Emer Fagundes, Douglas 
Alves de Macedo, Eli 
Schmidtke, Ericson Divaldo 
Antunes Filho, Fábio Gabriel 
Semençato, Franco Victor 
Lins Cajazeiras de Macedo 
Campos, Gilmar Henrique 
da Conceição, Guilherme 
Bazarin, Júnior Luiz Ferreira 
da Cunha, Lucas dos 
Santos, Moisés Cordeiro 
Muniz, Rafaela Ortiz de 
Salles  

 
Área Temática: Comunicação 

Linha de Extensão: Mídias 
Modalidade: Estande 

Palavras-chave: webcomunicação; cultura; arte. 
 
Talvez a tecnologia do rádio traga em si a essência daquilo que ela propicia, 

qual seja, a conexão universal em tempo muito próximo do real. Caberia, assim, 
às tecnologias dela derivadas, a mera função de melhorar a eficiência e 
velocidade de funcionamento dos processos nela envolvidos, mas sem nada de 
novo a acrescentar no que diz respeito à sua natureza e fundamentação.  

Assim como podemos dizer que a tecnologia digital abarcou e superou o 
escopo da tecnologia analógica, também podemos afirmar que o rádio, como 
atividade que se desenvolve num meio tecnológico, foi capaz de assimilar 
positivamente o impacto das mudanças advindas com a era digital. Entendemos 
o rádio como uma atividade com capacidade de se desenvolver em diferentes 
ambientes tecnológicos.  Isto faz com que o ele seja, por si só, relevante para o 
cumprimento dos fins últimos de uma instituição universitária pública, pois ele 
permite a realização de ações e serviços que potencializam as atividades fins de 
uma universidade pública que são o ensino, a pesquisa e a extensão.  

A comunicação passa por uma revolução com o meio digital interligado e a 
webradio é uma atividade que possibilita a compreensão dos seus desafios, 
problemas e perspectivas, bem como a exploração de novas estratégias e 

 
960 Doutor, Filosofia, CCHS, Toledo. E-mail: jose.silveira@unioeste.br   

mailto:jose.silveira@unioeste.br
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formas de comunicação. Por essa razão o projeto Kula Webradio Universitária 
possui, também, um caráter experimental, na medida em que buscará explorar 
esse potencial da comunicação digital. 

Por ser o rádio um meio de comunicação bastante dinâmico e eficiente, a 
Unioeste, no início dos anos 2000 implantou um programa, através da Pró-
Reitoria de Extensão, que fomentava a criação de emissoras de rádio nos campi 
da instituição. Seguindo essa política de comunicação foi criada a Associação 
de Rádio Comunitária Universitária de Toledo FM 103,7 que realizou 
transmissões entre 22 de novembro de 2000 e 12 de fevereiro de 2002, nessa 
data a emissora teve seu transmissor lacrado por determinação do Ministério das 
Comunicações. 

O projeto Kula Webradio Universitária, desde 2005, foi a maneira 
encontrada pela comunidade acadêmica para dar continuidade às atividades de 
rádio comunicação realizadas no campus de Toledo da Unioeste. Ela realiza 
transmissões exclusivamente pela internet, com uma programação produzida 
pelos membros voluntários da comunidade acadêmica e comunidade externa, 
funcionando 24 horas por dia, com uma programação constituída de programas 
ao vivo, reprises e bots. Em (14) quatorze anos de atividades, foi desenvolvida 
uma programação bastante diversificada, com conteúdos os mais variados que 
vão dos culturais, informativos, científicos e acadêmicos, até aqueles que visam 
o puro entretenimento.  

Nesse período foi possível criar condições que favorecem a realização do 
trabalho integrado e em conjunto entre alunos, professores e membros da 
comunidade externa. Com essa versão mais recente do projeto serão 
desenvolvidas atividades de natureza artístico-culturais. Com isso pretendemos 
criar um ambiente que seja favorável ao intercâmbio de saberes e competências 
entre membros da comunidade acadêmica e da comunidade externa. A presente 
atividade se dará na forma de um studio externo da Kula Webradio Universitária 
durante a realização do XIX SEU, onde serão apresentados os diferentes 
recursos de comunicação que uma webradio propicia. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: kulawebradio@hotmail.com    Site: www.unioeste.br/kula  
 
Referências 
MAGNONI, Antonio Francisco & RODRIGUES, Kelly De Conti. O rádio e a 
adaptação à nova era das tecnologias da comunicação e informação: contextos, 
produção e consumo.  In: 9º Encontro Nacional de História da Mídia – Ouro 
Preto/MG, 2013. ISSN 21756945. 
 
AZEVEDO, A. & FERREIRA, R. & AMORIM, P. O rádio e a internet: um estudo 
das estratégias de incorporação do meio digital. In: Intercom – Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XVII Congresso de 
Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Natal - RN – 2 a 4/07/2015. 
 

mailto:kulawebradio@hotmail.com
http://www.unioeste.br/kula
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REGO COSTA, Mauro José et alli. As Artes no Radio e a RadioArte no Brasil. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vLNy9JnezksJ:www.e
-
publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica/article/view/8635/7238+&cd=4&hl=pt
-PT&ct=clnk&gl=br 
 
  



 

 

HORTA MANDALA NAS ESCOLAS: DEMONSTRAÇÃO DE MAQUETE E 

FOTOS DE HORTAS JÁ PRODUZDAS. 

 
Wilson João Zonin961 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Wellington de Oliveira Melquiades962, Caio Fernando de Campos 
Lambert963, Jefferson dos Santos Vorpagel964 

 
Área Temática: (Meio Ambiente) 

Linha de Extensão: (Desenvolvimento rural e questões agrárias) 
Modalidade: (Estande) 

Palavras-chave: Agroecologia; Agronomia; Desenvolvimento rural sustentável. 
 

A agricultura pode ser pensada de várias formas e ter vários formatos, como 
sistemas produtivos de subsistência camponesa ou sistemas produtivos em 
grande escala como as que produzem commodities. 
 
Assis (2006) Afirma que todo o sistema produtivo brasileiro teve uma revolução 
na década de setenta do século passado, essa mudança vem com nome de 
modernização ou revolução verde, onde aumentou as capacidades produtivas 
tecnológicas do mundo rural brasileiro, porém o mesmo trouxe a aplicação de 
certas tecnologias como defensivos agrícolas em grande escala, o qual muitos 
autores explanam de seus malefícios para saúde humana e da terra. 
 
Nesse pensamento se propõe que é necessário conscientizar as pessoas de 
onde vem suas alimentações, como saber se alimentar e quais modelos 
produtivos elas podem ter acesso para produzir seu próprio alimento por 
exemplo. 
 
Sendo assim, é necessário entender que existe diversas formas produtivas 
para gerar alimento saudável sem a implementação de agrotóxico, a 
proposição do trabalho é apresentar um sistema produtivo aplicado às escolas 
conhecido como a horta mandala agroecológica. 
 
Segundo Costabeber e Caporal (2003), agroecologia é tomada como uma 
ciência, tendo o princípio útil de mudanças conceituais, tecnológicas, 
metodológicas, organizacionais, assim assumindo uma postura de uma das 

 
961 Professor Dr., Agronomia, Centro de Ciências Agrarias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
wzonin@yahoo.com.br.  
962 Graduando, Agronomia, Centro de Ciências Agrarias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

wellingtontripa@icloud.com. 
963 Graduando, Agronomia, Centro de Ciências Agrarias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

caiolamberts@gmail.com. 
964 Mestrando, Desenvolvimento Rural Sústentavel, Centro de Ciências Agrarias, Marechal 
Cândido Rondon. E-mail: jeffersonvorpagel@hotmailcom. 
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práticas estratégicas que poderá vir a ser um indicador para o delineamento do 
significado do DRS. 
 
Essa ferramenta é utilizada muitas vezes como ferramenta pedagógica, pois 
como sua construção é de fácil aplicação, sua produção é agroecológica, gera 
disseminação de conhecimento para os alunos e se torna uma ferramenta 
imprescindível para a formação ambiental do aluno assim como para a 
comunidade como um todo.  
 
O presente trabalho para ser apresentado no estande é a ação extensionista 
de criação de horta mandala em escolas, será apresentado uma maquete de 
horta mandala com substrato e plantio de hortaliças e exposição de fotos com 
passo a passo para montar sua horta mandala agroecológica em casa e fotos 
das hortas implantadas em escolas da região oeste do Paraná, assim como 
vídeos de experiências de produçõesagroecologicas. 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: wellingtontripa@icloud.com; rondon.ppgdrs@unioeste.br Tel: (045) 3284-
7916 e 3284-7918  
 
Referências 
 
Assis, R. L. Desenvolvimento rural sustentável no Brasil: perspectivas a partir da 
integração de ações públicas e privadas com base na agroecologia. Economia 
Aplicada, v.10, n.1, p.75- 89, 2006. 
 
COSTABEBER, José Antônio; CAPORAL, Francisco Roberto. Possibilidades e 
alternativas do desenvolvimento rural sustentável. Agricultura familiar e 
desenvolvimento rural sustentável no Mercosul. Santa Maria: Editora da 
UFSM/Pallotti, p. 157-194, 2003. 
 

  



 

 

INDIOS FAES 

UNIOESTE/UNILA/Agricultores Agroecológicos & Artesãos da ECOSOL 
 

Hayrton Francis Ximenes de Andrade965 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Sergio Luiz Winkert966 Júlio da Silveira Moreira967 Amanda Ester 

Gonzalez968, Isabela Gaya Lemos Corrado Ximenes de Andrade969, Ney Rafael 
Vieira970, Talissa Fernanda Bussacro Serafin5, Pedro Henrique Lemos Corrado 

Ximenes de Andrade6; Ian do Carmo de Oliveira971; Roxana Borda Mamani972 
Elisane Ramirez Pires973 

 
Área Temática: Trabalho 

Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questão agrária 
Modalidade: Estande 

Palavras-chave: Feiras; Agroecologia; Economia Solidária. 
 
O Estande INDIOS/FAES/USF UNIOESTE/UNILA/Agricultores Agroecológicos 
& Artesãos da ECOSOL representam os projetos de extensão apoiados pelo 
Programa INDIOS INCUBADORA DE DIREITOS INSTITUCIONAIS E DE 
ORGANIZAÇÕES SOLIDÁRIAS (UNIOESTE – Campus Foz do Iguaçu) nos 
grupamentos atendidos por esses projetos. Esse Programa de Extensão 
Universitária tem como finalidade principal a articulação 
Universidade/Comunidade utilizando-se dos processos e procedimentos 
necessários para o atendimento das demandas urgidas. Suas atividades 
fundamentam-se nos princípios da Agroecologia, Economia Solidária e orientam-
se nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Suas Metodologias são 
Participativas e Inclusivas fundadas no associativismo e no cooperativismo em 
busca da geração de trabalho e renda. Para atendimento de seus objetivos são 
utilizadas ferramentas sociais inovadoras oriundas das Tecnologias Sociais e 
suas Adequações Sociotecnicas como: Feiras Agroecologicas e de Economia 
Solidaria, Diagnósticos Participativos, Cartografias (Sociais, Culturais, 
Econômicas e Ambientais), Oficinas de Planejamento, Encontros de Formação 
e Organização, Construção Coletiva e Trocas de Experiências, Mostras 

 
965 Mestre, curso de Direito, CCSA, campus Foz do Iguaçu. E-mail: andrade.hayrton@gmail.com.  
966 Mestre, Curso de Turismo, CCSA, E-mail:sergio.winkert.foz@gmail.com 
967 Doutor, Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, UNILA, 
968Graduada, Psicologia, Centro Universitário União das Cataratas, Foz do Iguaçu. E-mail: 
amandaester.g@gmail.com. 
969 Graduanda, curso Nutrição, UDC , campus Vila A. E-mail: gayalemos@gmail.com. 
970 Graduando, curso Pedagogia, UNISA, campus Foz do Iguaçu. E-mail: neyrafaelv@gmail.com 
5 Graduanda, curso Arquitetura, UDC, campus Centro. E-mail: talissaserafim@gmail.com. 

6 Graduando, curso Engenharia Elétrica, centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Foz 
do Iguaçu. E-mail: pedrolcxa@gmail.com. 
971 Graduando, Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, UNILA 
972 Graduanda, Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, UNILA 
973 Graduanda, Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, UNILA 
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Participativas, Rodas de Prosas e Inclusão, etc. Os projetos observados pela 
INDIOS são de naturezas e áreas diversas quais sejam: Projeto Feira 
Agroecológica da Agricultura Familiar e Economia Solidária na UNIOESTE 
Campus de Foz do Iguaçu, Projeto PRACATUM 
Forma(s) de contato com a ação 
 
As formas de contato com a ação são feitas por meio de e-mail: 
faes.projeto@gmail.com, site: http://resaunioeste.com/ ou por contato telefônico: 
(45) 99936-0428 
 
Referências 
 
BRASIL. LEI Nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm>. 
 
SABOURIN, Eric. Acesso aos mercados para a agricultura familiar: uma leitura 
pela reciprocidade e a economia solidária. Rev. Econ. NE, v. 45, p. 21-35, 
out./dez., 2014.  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE). Projeto 
de extensão Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária. Programa 
Universidade Sem Fronteiras. Foz do Iguaçu, 2018, p. 16. 
 

  



 

 

NÚCLEO DE ENSINO DE CIÊNCIAS DE TOLEDO/NECTO: UM ESPAÇO DE 

PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DA UNIOESTE, CAMPUS DE TOLEDO  

  

Marcia Borin da Cunha1 Participantes: Olga Maria Schimidt Ritter, Rosana 

Franzen Leite, Marcos Freitas de Moraes, Silvia Zamberlan Costa Beber2  

  

Área Temática: Educação Linha de Extensão: Cultura Modalidade: (Estande) 

Palavras-chave: espaço não formal; Divulgação da Ciência; ensino.  

  

O Núcleo de Ensino de Ciências de Toledo (NECTO) é um espaço criado para o 

desenvolvimento de atividades voltadas para a pesquisa, ensino e extensão, 

tendo iniciado as atividades no ano de 2006. O NECTO reúne docentes e 

acadêmicos que buscam a melhoria do ensino de Ciências, nos níveis básico e 

superior. Sua estrutura conta com Laboratório Didático, Laboratório 

COMQUIMICA das crianças, Sala de Pesquisa, Sala de Estudo e Secretaria. 

Esta última conta com uma estagiária do curso de Química Licenciatura. A 

estrutura material é disponibilizada aos docentes que cadastram seus projetos 

no NECTO, podendo utiliza-la mediante reserva prévia. No ano de 2019 estão 

cadastrados no NECTO os seguintes projetos, que farão parte da apresentação 

do estande durante o XIX Seminário de Extensão Universitária, no campus de 

Toledo.   

01. Plantão de monitorias para a educação básica Coordenação: NECTO 

Espaço para o atendimento de estudantes do ensino básico que tenham 

dificuldade de aprendizagem ou interesse em aprofundar os conhecimentos na 

Química, Física, Biologia e Matemática.   

02. Grupo de Estudos, Pesquisa e Investigação em Ensino de Ciências – 

GEPIEC Docentes: Marcia Borin da Cunha, Olga Maria Schimidt Ritter, Rosana 

Franzen Leite, Silvia Zamberlan Costa Beber, Desenvolve atividades de 
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discussão conjunta em Grupo de Estudos de modo a estabelecer relações, 

possibilidades e limitações inerentes às diversas formas de pesquisa para o 

Ensino de Ciências.  

03. COMQUÍMICA das crianças Docentes: Marcia Borin da Cunha, Olga Maria 

Schimidt Ritter, Rosana Franzen Leite. Divulgar a ciência para crianças, 

inserindo-as na Ciência, por meio de atividades que envolvem oficinas com 

crianças e cursos para professores. A ideia central é trazer as crianças para a 

Unioeste/Campus de Toledo para realização de oficinas planejadas 

especialmente para este público e realizar curso de formação continuada de 

professores tendo como pressuposto o ensino por investigação.  

04. TABPER III em 3D: Tabela Periódica em Braille Docente: Marcos Freitas 

de Moraes Aplicar o material criado pela equipe da UNIOESTE Toledo, a tabela 

periódica no formato de peças desenhadas pelo programa AutoCAD e impressas 

em 3D, aos alunos portadores de deficiência visual de rede pública da região 

oeste do Paraná, contribuindo no desenvolvimento e compreensão desse 

material.  

05. PROMATES: PROJETO DE MATEMÁTICA ESSENCIAL Docente: Marcos 

Freitas de Moraes Desenvolver atividades com Matemática Essencial, para os 

acadêmicos dos cursos de Exatas da UNIOESTE e das universidades e 

faculdades da região de Toledo, colaborando com o aprendizado do acadêmico 

ingressante na universidade nas disciplinas de CDI, GA e Álgebra Linear.  

06. Espaços de educação: museu aberto e mídia/textos de divulgação da 

ciência Docente: Marcia Borin da Cunha Estudar as possibilidades da cidade 

como um espaço para apresentar a ciência e a tecnologia para estudantes. 

Pesquisar e discutir livros didáticos de Química no que se refere a inclusão de 

textos de divulgação científica nestes livros, tendo em conta as relações 

existentes entre a educação formal (escola) e a educação informal (mídia).   

07. Ensino por Investigação e Engajamento Disciplinar: análise de 

publicações, material didático e oficinas. Docentes: Rosana Franzen Leite, Olga 
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Maria Schimidt Ritter.  Analisar as ideias e proposições de Investigação no 

Ensino de Química, em publicações de eventos específicos e da Revista 

Química Nova na Escola, bem como os princípios do Engajamento Disciplinar, 

presente nos livros didáticos de Química e de Ciências, tendo como foco as 

atividades práticas.  

08. Formação Inicial e Continuada de Professores Aproximando 

Universidade, Escola e Comunidade Escolar. Docente: Silvia Zamberlan 

Costa Beber Oferecer aos professores do Colégio Estadual Pato Bragado um 

espaço de formação continuada e aos acadêmicos do Curso de Química da 

Unioeste participantes desse projeto, um espaço de formação complementar. 

 09. Projeto de ICV para análise das séries da NETFLIX que abordem 

divulgação científica. Docente: Olga Maria Schimidt Ritter Analisar séries a fim 

de verificar cenas onde ocorrem exemplificações dos conteúdos científicos que 

possam ser utilizados em sala de aula como recurso didático para auxiliar na 

construção do conhecimento dos estudantes.  

10. Análise dos livros didáticos volume 3 (Química Orgânica) do PNLD 

2018. Docente: Olga Maria Schimidt Ritter Analisar o volume 3 de cada uma das 

coleções para verificar a função da presença dos conceitos químicos e sua 

relação com as atividades práticas propostas nos livros.  

  

Forma(s) de contato com a ação E mail; necto.unioeste@gmail.com Telefone: 

(45) 33794013  Site: https://www5.unioeste.br/portal/toledo/nucleos-

toledo/necto/apresentacao-necto 

 

  



 

 

O PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE – UNATI NA 

UNIOESTE: UMA AÇÃO AFIRMATIVA DE CIDADANIA E INCLUSÃO DO 

IDOSO NA SOCIEDADE 

 
 

Roseli Odorizzi974 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Marcia Aparecida Lopes975, Franciele Luci Barreiro976,  

                                                                          Mylena Cristina de Assis Marcelo977, 
Letícia Milena Tomadon978 

  

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade) 

Modalidade: (Estande) 
Palavras-chave: UNATI, Educação, Cidadania. 

 

 
 
RESUMO: A Universidade Aberta á Terceira Idade – UNATI na UNIOESTE é um 
Programa de Extensão vinculado á Pró-Reitoria de Extensão, com sede no 
Campus de Toledo e Subprograma no Campus de Foz de Iguaçu se constitui 
numa proposta de extensão efetivada a partir de 2000 na Instituição, de caráter 
inter e transdisciplinar. O objetivo do Programa é criar espaço na Universidade 
de inserção da população adulta e/ou idosa para formação política, social, 
econômica e cultural no desenvolvimento de suas potencialidades para que, 
tendo consciência de seu protagonismo no exercício da cidadania, interaja no 
contexto familiar e comunitário, promovendo a conquista de uma participação 
social e política na melhoria de sua condição de vida. O Programa é aberto às 
pessoas com idade igual ou superior a 55 anos de idade provenientes da 
comunidade local e regional. Atendendo a uma perspectiva e princípios 
pedagógicos da educação permanente o programa é desenvolvido através de 
uma estrutura modular integrativa de efetivação de módulos semestrais, oficinas 
permanentes e temporárias, atividades de pesquisa e de ensino que integram 

 
974Mestre em Serviço Social e Política Social, Docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
– CCSA/Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Coordenadora e Autora 

do Programa da Universidade Aberta à Terceira Idade na Instituição. E-mail: 
odorizzi2@yahoo.com; unati@unioeste.br  

975Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: 
marcialopes@gmail.com 
976Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE /Campus de Toledo. E-mail: 

francieleluthor@gmail.com 
977 Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE /Campus de Toledo. E-mail: 

mylena.assis@gmail.com  
978Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE /Campus de Toledo. E-mail: 
leticia.tomadon@hotmail.com 

mailto:odorizzi2@yahoo.com
mailto:unati@unioeste.br
mailto:marcialopes@gmail.com
mailto:francieleluthor@gmail.com
mailto:mylena.assis@gmail.com
mailto:leticia.tomadon@hotmail.com
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práticas sociais de saúde, educação, meio ambiente, cultura e práticas 
comunitárias. A Educação Permanente é, pois, uma construção de práticas 
voltadas para a totalidade e para a inteligência do homem, integralizando a 
capacidade afetiva, o sentido estético, a necessidade de harmonia com a 
natureza, as relações sociais, econômicas e políticas tendo como horizonte a 
emancipação humana e o alcance de uma maior cidadania do cidadão idoso. As 
atividades desenvolvidas no Programa têm se mostrado efetivo na melhoria da 
qualidade de vida do idoso, oportunizando a aquisição e ampliação de 
conhecimentos e habilidades de inserção e interação social como um direito do 
cidadão idoso com vistas à melhoria de sua qualidade de vida e estímulo 
consciente e participativo no exercício de sua cidadania. Neste sentido, o 
programa valoriza o diálogo de saberes e a participação do idoso no repasse e 
na preservação da cultura local e regional, considerando-os como personagens 
que a constroem e dela fazem parte, acercando-se de valores livremente 
admitidos, de forma responsável e criativa. Portanto a troca e o diálogo de 
saberes propiciado e provenientes da interação da universidade com a sua 
comunidade, através da extensão, produzem conhecimentos em todas as suas 
formas tornando-os acessíveis á sociedade e contribuindo para o 
desenvolvimento integrado do seu ambiente. 
 
Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; Fone: (045) 3379-
7111/Toledo-PR 

 
Referências: 

DECRETO, número 1.948, de 03 de Julho de 1996, que regulamenta a Lei 8.842, 
de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. 
ODORIZZI, R. O Projeto “Pessoa Idosa: Vida e Cidadania com novos enfoques” 
na construção da cidadania do Idoso: Relato de uma experiência. Monografia de 
Especialização em “Fundamentos do trabalho do assistente social”, realizada 
pelo Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo, 1999-2000. 
ODORIZZI, R. ENGELBRECHT, M. R. Universidade Aberta à Terceira Idade 
– UNATI. Projeto de Extensão Universitária. Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE. Campus de Toledo. 2000. 
ODORIZZI, R. A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNIOESTE/Toledo: 
Construindo Espaços de Inserção Social do Idoso. Dissertação (Mestrado em 
Serviço Social e Política Social), Universidade Estadual de Londrina - UEL, 
Londrina, Paraná. 2003. 
ODORIZZI, R. Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – 
UNATI. Oficina de Informática para a Terceira Idade. Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo. Toledo, Paraná. 2007. 
ODORIZZI, R. Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – 
UNATI. Projeto Permanente “Terceira Idade, Inclusão Digital e Educação 
Permanente”.  Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 
Campus de Toledo. Toledo, Paraná. 2015. 

mailto:unati@unioeste.br
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POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO. Lei 8.842, de 04/01/94. Dispõe sobre a 
Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 
providências, 1994. 
 

  



 

 

PATRONATO CASCAVEL 

 
Valdecir Soligo979 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: 980 Janaina Paola da Silva; Pedro Henrique Sanches; Beatriz 
Borges Ferreira; Felipe Michael Heidrich; Daiane Camila de Lima Mares; Aline 
Dario Silveira; Régis Maliszewski da Silva; Ester Taube Toretta; Marcio Issler 
Paulo; Heloysa Patrícia Pereira ; Marina Emanuelle Ferreira; Danielle Pitarelli 

De Oliveira; Bruna Sthefani da Silva; Carolaine Souza Santos. 
 

Área Temática: (Direitos Humanos e Justiça) 
Linha de Extensão: (Segurança Pública e Defesa Social) 

Modalidade: (Estande) 
Palavras-chave: Reinserção Social; Inclusão; Resocialização. 

 
O Projeto Patronato Cascavel visa prestar assistência social, jurídica, 

pedagógica e psicológica a indivíduos que se encontram em conflito com a Lei. 

Os assistidos pelo projeto são egressos do sistema prisional, beneficiados com 

a progressão para o regime aberto, liberdade condicional, prestação de serviços 

a comunidade (PSC), por determinação da Vara de Execuções Penais e dos 

Juízes das Varas Criminais e aqueles que não passaram pela prisão e foram 

beneficiados por penas alternativas de direito, por serem indivíduos com penas 

restritivas de direito e indivíduos que cometeram um delito de leve potencial 

ofensivo e receberam a PSC como alternativa.  

De Acordo com o artigo 139 da Lei de Execuções Penais (BRASIL, 2008) 

o Serviço Social do Patronato deve “[...] observar o cumprimento das condições 

especificadas na sentença concessiva do benefício; [...] proteger o beneficiário, 

orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-se na obtenção de 

atividade laborativa”. 

Nesta direção a medida 3 do Plano Nacional de Política Penitenciária 

aponta para a necessidade de superação da dicotomia discursiva existente entre 

a pena de prisão e a pena não privativa de liberdade, que consiste num dos 

atuais desafios da política penitenciária brasileira. 

 
979 Doutor em Educação, Programa de Pós Graduação em Educação/Pedagogia, CECA, 
Cascavel. E-mail: valdecir_soligo@yahoo.com.br  
980 Profissionais e graduandos membros da equipe multidisciplinar do Projeto. 
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O Projeto Patronato Cascavel tem por objetivo geral atender, com equipe 

multidisciplinar, o egresso do sistema prisional do Estado do Paraná de modo a 

contribuir na reinserção do sujeito na sociedade e diminuição da reincidência 

criminal, através de ações como: acompanhar, controlar e fiscalizar o 

cumprimento das penas privativas de liberdade em seu último estágio (regime 

aberto, liberdade condicional), limitação de final de semana ou de interdição 

temporária de direito, através da inserção destes sujeitos em projetos de 

acolhimento social, profissional e educacional; Realizar atendimento jurídico, 

pedagógico, psicológico e social aos assistidos desenvolvendo 

atividades/projetos que levem a uma reflexão da realidade do indivíduo e de seu 

delito, auxiliando-os no convívio social e no exercício da cidadania, bem como 

encaminhamento aos serviços da rede pública de saúde e assistência social, 

quando solicitado ou avaliado como necessário pela equipe de trabalho; 

Encaminhar os assistidos que necessitam de apoio de grupos específicos como 

Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, entre outros; Motivar e acompanhar 

o assistido para retornar aos estudos orientando-o quanto a seus benefícios 

pessoais e penais; Desenvolver projetos de pesquisa para aprofundamento de 

conhecimentos sobre a realidade social e de reintegração dos assistidos a 

sociedade, bem como obter dados reais sobre a situação da criminalidade e o 

cumprimento da pena; Qualificar profissionalmente os assistidos para o mercado 

de trabalho, realizando cursos de treinamento e capacitação profissional, 

oficinas de trabalho, palestras motivacionais, etc., para a reinserção no mercado 

de trabalho através parcerias com instituição de ensino profissionalizante do 

município e região e buscar parcerias no mercado de trabalho mediante convênio 

com a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho/Agência do 

Trabalhador/SINE e empresários locais para garantir a empregabilidade ao 

assistido. 

Forma(s) de contato com a ação 
Email: Valdecir_soligo@yahoo.com.br; pcascavel@depen.pr.gov.br . Fone. (45) 
33266791 
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A RELEVÂNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA: MUDANDO A ÓTICA DOS 

ADULTOS SOBRE AS CRIANÇAS 

 
Caroline Machado Cortelini Conceição981 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Roseli de Fátima Rech Pilonetto982, 
Juliane Cristina Klochinski983, Ana Paula Martini984, Letícia Rita Mariott985, 

Geovana Daniele Ekert986, Miguel Giacomet Mezzalira987 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Infância e Adolescência 

Modalidade: Minicurso 
Palavras-chave: Mil dias; primeira infância; cultura do cuidado. 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem o propósito de abordar questões fundamentais referentes à 
primeira infância. O trabalho aborda os conceitos principais enfocados no projeto 
intitulado “O futuro em 1.000 dias: ações para o desenvolvimento de uma cultura 
do cuidado à primeira infância em Francisco Beltrão”, contemplando alguns 
temas como legislação, economia, família, saúde, educação, violência e o 
brincar com ênfase no impacto dessas áreas nos primeiros mil dias de vida. 
 
 
Apresentação 
 
Este trabalho tem como objetivo, apresentar elementos que enfatizam a 
necessidade de atenção integral à criança pequena.  
As crianças são o grupo geracional mais afetado pela pobreza, desigualdades 
sociais e carências das políticas públicas (UNICEF apud SARMENTO, 2007). 
Segundo a Constituição Federal, garantir os direitos da criança é uma prioridade 

 
1Doutora em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências 

Humanas, 
Francisco Beltrão. E-mail: cmcortelini@yahoo.com.br   
982Doutora em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências 

Humanas, 
Francisco Beltrão. E-mail: roselipilonetto@hotmail.com 
983Mestranda em Educação e Pedagoga, bolsista recém-formada. E-mail: 
julianeklochinski@hotmail.com  
984Graduanda em Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, Francisco Beltrão. E-mail: 
anamartinia911@gmail.com  
985Graduanda em Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, Francisco Beltrão. E-mail:  

leti_mariott@outlook.com  
986Graduanda em Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Beltrão. E-mail:  

geovanaekert@hotmail.com 
987Graduando em Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Beltrão. E-mail:  
miguelmezzalira@gmail.com 
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absoluta do Estado, assegurando-lhe a vida, a saúde, a alimentação, a 
educação, o brincar e o lazer, a cultura, o meio ambiente sadio e proteção contra 
toda e qualquer forma de violência. 
O Brasil possui uma sólida e completa legislação no que concerne aos direitos 
da criança, sendo considerada uma das melhores do mundo. A lei mais recente 
sobre esse assunto é a Lei Federal nº 13.257 de 8 de março de 2016, 
denominada Lei do Marco Legal da Primeira Infância, esta lei coloca a primeira 
infância em foco definindo absoluta prioridade para o estabelecimento de 
políticas, planos, programas e serviços que atendam às especificidades da faixa 
etária visando garantir seu desenvolvimento integral em atenção à relevância 
dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento do ser humano.  
Gradualmente o país vem avançando no âmbito da atenção à Primeira Infância, 
com o desenvolvimento de políticas, estratégias e programas para este grupo 
etário. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), tem como 
objetivo, dentre outras coisas, tornar direito do cidadão e dever do estado a 
proteção à primeira infância no tocante à família e à maternidade, com foco na 
inclusão das crianças negligenciadas e carentes na sociedade, de modo a 
garantir uma complementação ao papel da família e da comunidade diante de 
todas as crianças. Em 2010, foi aprovado o Plano Nacional pela Primeira Infância 
(PNPI), com ações de promoção e realização dos direitos da criança, 
expressando a vontade nacional de garantir melhorias para o cenário da primeira 
infância.  
Ressaltamos a importância da família no desenvolvimento da criança, o PNPI 
(2010) afirma que a família é a principal instituição de cuidado e educação nos 
primeiros mil dias de vida, possibilitando o desenvolvimento de aprendizagens 
significativas e outras capacidades. Para que um bom começo de vida seja 
garantido para as crianças, as políticas precisam reconhecer e dar condições às 
famílias desempenharem seu papel durante as primeiras semanas, meses e 
anos de vida da criança, criando legislações que garantam um período adequado 
de licença-maternidade e paternidade, dentre outras. 
A violência infantil é assunto preocupante e com grandes impactos no 
desenvolvimento da criança. O ministério da Saúde lançou um documento 
intitulado “Impacto da Violência na Saúde das Crianças e Adolescentes” 
(BRASIL, 2010), onde aparecem como consequências da violência: problemas 
sociais, psicológicos e cognitivos; comprometimento no desenvolvimento físico 
e mental em etapas posteriores da vida; transtornos depressivos, ansiedade, 
alucinações, dentre outros. Isto nos atenta para a necessidade de falar sobre o 
tema, fortalecer o sistema de prevenção à violência, bem como, melhorar o 
conhecimento e as evidências referente à violência infantil.  
Nesse contexto, para compreendermos a importância de criar e efetivar políticas 
públicas de qualidade com ênfase na atenção integral à criança, é preciso 
reconhecer a infância como “categoria social que tem uma identidade própria, 
diferente, mas nem por isso inferior às outras categorias, tais como as dos 
adolescentes, adultos e idosos” (ALMEIDA, 2016, p.134); e a criança como a 
pessoa de 0 a mais ou menos 12 anos de idade que possui necessidades físicas, 
emocionais, cognitivas, psicológicas e sociais referentes a esta etapa da vida. 
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Portanto, mudar a ótica da sociedade frente às crianças e suas especificidades 
é fundamental, compreendendo-as como sujeitos com direitos próprios. 
No campo educacional, a escola se apresenta como uma instituição formal que 
visa complementar o papel da família, principalmente na Educação Infantil. 
Segundo Bernardi e Rocha (2016), a educação contribui para superar as 
desigualdades sociais, tão presentes na nossa sociedade atualmente. Para 
tanto, o investimento no atendimento e na qualidade da educação é fundamental, 
principalmente na primeira etapa da educação. 
Não podemos discutir sobre a criança sem considerar as condições de saúde da 
mesma, com isso, destacamos a importância de atenção especial à criança 
recém-nascida, principalmente pelo fato de que a mortalidade infantil apresenta 
seus maiores índices na primeira semana de vida, e segundo o PNPI (2010, p. 
38) “[...] 71% dos óbitos poderiam ser evitados por uma adequada assistência à 
gestante ao parto e ao recém-nascido”.  
O brincar é inerente à criança, segundo Sarmento (2004), não é somente da 
criança, e sim, natural do homem, uma das suas atividades sociais mais 
relevantes. Contudo, as crianças brincam de forma contínua e abundantemente, 
para elas o brincar é o que fazem de mais sério. Neste ponto, é importante 
ressaltar que as crianças dependem do adulto para que seu direito de brincar se 
efetive, é dever deste ofertar oportunidades de brincar à criança. 
Também é pertinente destacar que pesquisas na área da economia, contribuem 
para afirmar a necessidade de se investir na primeira infância. De acordo com 
Young (2016), James Heckman, importante economista, traz pesquisas que 
mostram em números a importância de investir em programas voltados à 
infância, onde cada dólar investido em programas de alta qualidade pode resultar 
em um retorno de mais de 7 dólares.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O minicurso será desenvolvido através da exposição dialogada, fazendo uso de 
estratégias de interação para envolver os participantes na discussão e reflexão 
sobre o tema. Utilizaremos material multimídia para a exposição de textos, 
vídeos e imagens que permearão as discussões referentes à primeira infância.  
O público alvo não será específico, levando em consideração que os assuntos a 
serem trabalhados se relacionam com diversas áreas do conhecimento e são de 
fundamental importância para toda a sociedade. 
A partir dessa atividade pretendemos que os ouvintes reflitam acerca dos 
conceitos relacionados à primeira infância disseminando-os aos seus pares.  
 
Resultados 
 
A primeira infância necessita de atenção especial, principalmente nos seus 
primeiros 1.000 dias por representar um período crucial da vida das crianças, 
com consequências diretas em seu desenvolvimento. Porém, essa atenção 
precisa ser intersetorial para que todas as dimensões pertinentes a essa fase da 
vida, tal como suas necessidades, possam ser devidamente atendidas.  
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Para tal, faz-se necessário leis e políticas públicas que amparem as crianças; 
órgãos preparados para atendê-las qualificadamente; centros de educação 
infantil para todos que necessitam, com espaços adequados e profissionais 
preparados; postos de saúde com disponibilidade de médicos especialistas para 
cada demanda; famílias com pais e cuidadores bem informados sobre a 
necessidade de um cuidado integral, que envolve interação, carinho, atenção 
dentre outros aspectos. 
Fujimoto (2016) apresenta pesquisas que mostram a importância e o impacto da 
interação adulto-criança e do nível socioeconômico para o bom desenvolvimento 
da linguagem e do vocabulário, constatando que “...crianças de lares com nível 
socioeconômico alto, quando completavam quatro anos de idade, estavam 
expostas a 30 milhões de palavras e as crianças de famílias de baixa renda 
alcançavam menos de um terço deste repertório” (p. 26). 
Existem outros fatores de risco além da falta de interação que afetam o 
desenvolvimento da criança, como: abuso, negligência, baixa renda, abuso de 
drogas, problemas mentais da família, dentre outros, de acordo com Shonkoff 
(2016, p. 91) “o acúmulo desses fatores de risco afeta o ambiente no qual elas 
estão crescendo, e muitos deles afetam as interações de serviço e retorno, não 
havendo apoio e sentimento de segurança”. 
A relevância dos primeiros mil dias encontra-se explicitada em pesquisas que 
mostram, dentre outras coisas, que este é um período crítico de desenvolvimento 
que determina a saúde e o capital humano do adulto (VICTORA, 2016). 
Tendo por base esses estudos que comprovam a importância da atenção 
qualificada à criança, salientamos a necessidade de que toda a sociedade e 
todas as áreas do conhecimento se envolvam, trabalhando intersetorialmente 
para atende-las. Portanto, defendemos uma cultura do cuidado à primeira 
infância para dar o suporte adequado a este período da vida, que além de ser 
fundamental para o momento presente de sua infância, reverterá de alguma 
forma na sua vida adulta. 
Este trabalho aborda os principais conceitos relacionados à primeira infância 
estudados no Projeto “O Futuro em 1.000 dias: ações para o desenvolvimento 
de uma cultura do cuidado à primeira infância em Francisco Beltrão”. O projeto 
visa, por meio de ações de divulgação e sensibilização, levar à sociedade a 
importância da cultura do cuidado e os impactos dos primeiros 1.000 dias de vida 
para o ser humano.  
 
Considerações Finais 
 
O presente trabalho trouxe a importância das legislações para assegurar os 
direitos das crianças, a existência de órgãos que defendam e protejam-nas, o 
papel da família no desenvolvimento infantil, conceitos específicos da infância 
com ênfase na primeira infância, o impacto da violência na vida da criança, 
aspectos relevantes a serem observados na área da saúde, a importância do 
brincar e de disponibilizar uma educação de qualidade, com espaços adequados 
para a criança. 
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É válido ressaltar que as ações em prol da primeira infância, visando sua 
melhoria, reverterão positivamente, não só em seu presente e em seu futuro, 
como também na sociedade em que estes sujeitos encontram-se inseridos.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: primeirainfanciafb@gmail.com  
Fone: (46) 3520-4860 
Rua Maringá, nº1200, Bairro Vila Nova – Francisco Beltrão / PR  
Centro de Pesquisa, sala 03.  
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SOFTWARES LIVRES E GRATUITOS PARA EDIÇÃO DE IMAGEM, ÁUDIO 

E VÍDEO  

  

Adair Santa Catarina1 (Coordenador da Ação de Extensão) Participantes: André 

Luiz Brun1, Anibal Mantovani Diniz1, Carlos José Maria Olguín1, Ivonei Freitas 

da Silva1, Bianca Carvalho de Oliveira2, Gilberto Antunes Monteiro Jr.2, 

Guilherme Steinbach Gonçalves2, Henrique Tomé Damasio2, Igor André 

Engler2, Pablo Alessandro Santos Hugen2  

  

Área Temática: Educação Linha de Extensão: Jovens e Adultos Modalidade: 

Minicurso Palavras-chave: vídeo; áudio; imagem; edição; multimídia.  

  

Resumo  

  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar alguns softwares, todos 

gratuitos, empregados na edição de áudio, imagens e vídeos. Serão 

empregados diferentes softwares gratuitos como Audacity, GIMP, OpenShot 

Video Editor e VLC. A metodologia utilizada consistirá em atividade prática na 

qual se editará um vídeo exemplo, onde serão exploradas as funcionalidades 

dos softwares citados. Para facilitar as atividades do minicurso os participantes 

contarão com o apoio de graduandos dos cursos de Ciência da Computação do 

Campus Cascavel.  

  

Apresentação  
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Professores de diversas modalidades têm denunciado inúmeras dificuldades em 

ensinar. Entre as denúncias, predominam as afirmativas de que os alunos não 

tem interesse pelo conteúdo escolar, e de que existe uma defasagem entre o 

que o aluno sabe efetivamente e o que consta nos currículos escolares. Alguns 

professores afirmam que esta dificuldade é resultado de indisciplina escolar, 

reflexo da pobreza e da violência que cerca o ambiente social dos grupos 

economicamente e culturalmente desfavorecidos. Por outro lado, interrogando 

os alunos, é frequente o desabafo de que a sala de aula é muito desgastante, de 

que não entendem o professor, de que não sabem porque tem que aprender 

determinados conteúdos, do autoritarismo e da parca qualidade das aulas. 

Independente da correção, desta ou daquela opinião, é fato que uma parte dos 

alunos reprova ou abandona a escola. No estado do Paraná, no ano de 2017, as 

taxas de reprovação foram de 11% nos anos iniciais do ensino fundamental, 12% 

nos anos finais do ensino fundamental e 13,1% no ensino médio. Já as taxas de 

abandono forma de 0,4% nos anos iniciais do ensino fundamental, 2,3% nos 

anos finais do ensino fundamental e 7,9% no ensino médio (SEED-PR, 2019). A 

observação histórica destes  

                                            1  Doutores, Ciência da Computação, CCET, 

Campus Cascavel. E-mail: asc@unioeste.br.  2  Acadêmicos, Ciência da 

Computação, CCET, Campus Cascavel.  

 

dados nos mostra piora no cenário educacional, pois estes índices aumentaram 

em relação aos observados nos anos anteriores. Entre os vários desencontros 

no processo de ensino e aprendizagem, surge na comunidade escolar a crença 

de que as atividades lúdicas e o reforço escolar podem contribuir para sanar 

parte do problema. Conhecedores dessa problemática propôs-se a realização 

deste minicurso, que visa utilizar as TICs, baseadas em software livre e/ou 

gratuitos, para criar e editar vídeos, com o intuito de utilizar as novas mídias no 

ensino. Cada vez mais estão disponíveis, em sala de aula, dispositivos capazes 
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de reproduzir conteúdo em vídeo, sejam computadores com projetos ou 

televisores com capacidade multimídia. O que não está disponível para os 

docentes da rede pública são cursos de formação continuada, que os capacitem 

para dominar o uso deste ferramental e que podem auxiliálos na realização de 

suas atividades, tornando as aulas mais atraentes para seus alunos. Além dos 

profissionais de Educação, este minicurso também é voltado para jovens e 

estudantes. Com a popularização dos smartphones com câmeras integradas, o 

ato de registrar em vídeo atividades diárias, de lazer ou culturais, tornou-se 

simples; entretanto, a formatação destes vídeos visando à transmissão de uma 

experiência ou conhecimento ainda é um processo trabalhoso e realizado em 

várias etapas. Assim, este minicurso se propõe a introduzir o processo de edição 

de conteúdos multimídia para profissionais da educação, bem como jovens que 

desejam compartilhar experiências registradas em vídeo através do YouTube, 

por exemplo.   

  

Procedimentos Adotados  

  

Neste minicurso a metodologia utilizada será a apresentação de conteúdos por 

meio de apresentação de slides e interações diretas com o computador. No 

decorrer do minicurso as diversas etapas, necessárias para se atingir o objetivo 

do mesmo, serão experimentadas pelos participantes. O conteúdo, apresentado 

com o auxílio de projetor multimídia, será replicado pelos participantes usando 

computadores de um laboratório de informática. A duração do minicurso será de 

4 h/a. Inicialmente serão apresentados os softwares utilizados durante o 

minicurso, apontando sites de onde poderão ser baixados e posteriormente 

instalados em seus computadores de uso pessoal. Na sequência será construído 

um vídeo exemplo, utilizando os seguintes softwares: 1) Audacity v2.3.2 

(Audacity Team, 2019): editor de audio; 2) GIMP v2.10.10 (GIMP, 2019): editor 

de imagens; 3) OpenShot Video Editor v2.4.4 (OpenShot, 2019): editor de 
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vídeos; 4) VLC Media Player v3.0.6 (VideoLAN Organization, 2019): player de 

áudio e vídeo.  

  

Resultados  

  

Espera-se, com este minicurso, despertar o interesse dos participantes para o 

uso das TICs como instrumento de preparação e edição de vídeos. 

Posteriormente estudantes e professores, conhecedores do processo, poderão 

preparar suas próprias videoaulas, no intuito de auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem, tornando-as mais atrativas e em consonância com o perfil atual 

dos alunos, ou simplesmente compartilhar suas experiências através de 

plataformas de compartilhamento de vídeos como o YouTube.  

  

Considerações Finais  

  

O efetivo aprendizado é o que se espera da relação professor/aluno. Para que 

este objetivo seja alcançado com os jovens desta geração, devem-se explorar 

os recursos das TIC, levando para a sala de aula conteúdos em outras mídias, 

para além dos meios tradicionais como cartazes, giz e quadro. A Internet é a 

maior fonte de informação “sistematizada” da humanidade; nela podem ser 

encontrados praticamente todos os conteúdos escolares em vídeo. Quando este 

vídeo apresentar problemas conceituais, áudio em outro idioma ou outra falha 

que impeça sua aplicação direta na sala de aula, o professor, com o 

conhecimento adquirido neste minicurso, poderá editá-lo adequando-o ao seu 

ambiente escolar. Nos casos de não existir um vídeo adequado para um 

conteúdo qualquer pode, então, criar uma videoaula nova.  
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Forma(s) de contato com a ação  

  

Colegiado de Ciência da Computação Prof. Adair Santa Catarina Rua 

Universitária, 2069 Jd. Universitário, Cascavel – PR CEP: 85814-110  

Fone: (45)3220-3267 E-mail: asc@unioeste.br.  

  

Referências  

  

Audacity Team. Audacity v2.3.2. Disponível em: http://www.audacityteam.org. 

Consultado em: Maio 2019. OpenShot. OpenShot Video Editor v2.4.4. Disponível 

em: https://www.openshot.org/pt/. Consultado em: Maio. 2019. GIMP. GIMP 

v2.10.10. Disponível em: https://www.gimp.org/. Consultado em: Maio. 2019.  

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - PR. Rendimento Escolar no 

Estado do Paraná. Disponível em: 

http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolasjava/pages/paginas/ideb/r

endimento.jsf?windowId=de1. Consultado em: Maio 2019. VideoLAN 

Organization. VLC Media Player v3.0.6. Disponível em: www.videolan.org. 

Consultado em: Maio 2019. 

  



 

 

UM POR TODOS E TODOS CONTRA O BULLYING 

 
 

Elizangêla Treméa Fell988 (Coordenadora do NEDDIJ) 
Carla Liliane Waldow Esquivel989 (Coordenadora Pedagógica) 

Participantes: Amanda Beatriz Louris990, Francieli Pinheiro 991, Heloísa Antunes 
Mecabô992, Patric Barbosa de Abreu993, Thalia Vanessa Wiest Zastrow994, 

Valdecir Daniel Passarini de Oliveira 995, Valquiria Lucena de Sousa996 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça. 
Linha de Extensão: Infância e Adolescência. 

Modalidade: (Minicurso) 
Palavras-chave: NEDDIJ, Bullying, Diversidade. 

 
Resumo 
 

O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – 

NEDDIJ de Marechal Cândido Rondon/PR, vem através deste apresentar a 

proposta de minicurso intitulada “Um por todos e todos contra o bullying”. O 

referido Minicurso tem como propósito esclarecer o que é o bullying, as 

consequências, quem são as vítimas, quem são os agressores e os motivos que 

os levam a ter comportamento agressivos. 

 
Apresentação 
 

O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – 

NEDDIJ, localizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 

Campus Marechal Cândido Rondon, tem como objetivo garantir e defender os 

direitos das crianças e adolescentes, por meio da interação da equipe 

 
988 Doutora em Educação, CCSA, Marechal Cândido Rondon. elizangelatremea@hotmail.com 
989 Doutora em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. carlawaldow@hotmail.com 
990Graduanda em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. amandabeatrizlouris@hotmail.com 
991 Graduada em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. franpinheiroad@gmail.com 
992 Graduanda em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. heloisamecabo@hotmail.com 
993 Graduado em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. patric.p2@hotmail.com 
994 Graduanda em Pedagogia, CCSA, Marechal Cândido Rondon. thaliaazastrow@outlook.com. 
995 Graduando em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. daniel-passarini@hotmail.com 
996Graduada em Pedagogia, CCSA, Marechal Cândido Rondon. valquiriasousa@hotmail.com 
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multidisciplinar (Direito e Pedagogia), proporcionando-lhes a defesa dos seus 

direitos eventualmente ameaçados ou violados.  

A equipe jurídica, constituída por dois advogados recém-formados, três 

bolsistas graduandos em Direito e uma Coordenadora da área, realizam ações 

judiciais como adoção, busca e apreensão, investigação de paternidade, 

cumprimento de sentença, alimentos, homologação de acordo extrajudicial, 

modificação e regulamentação de guarda e de visitas, mandado de segurança, 

de modo geral, promove a defesa de adolescentes em conflito com a lei, bem 

como a promoção de ações que determinem a proteção daqueles que estejam 

em situação de risco. 

A equipe pedagógica, constituída por uma pedagoga recém-formada, uma 

bolsista graduanda de pedagogia e uma Coordenadora, realiza atividades nas 

escolas com o intuito de promover às crianças, adolescentes, professores e 

funcionários das escolas, aos familiares e, de uma forma geral, a rede de 

proteção. o conhecimento e maiores esclarecimentos acerca dos direitos e 

deveres instituídos no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, bem como 

assuntos pertinentes ao cotidiano escolar. Através disso realiza palestras, 

oficinas e minicursos sobre as diferentes temáticas e de interesse comum. 

O presente minicurso pretende fornecer um diálogo sobre o bullying, a fim 

de permitir uma melhor compreensão desse fenômeno. Para isso torna-se 

necessário conceituar e entender quais são as características que o diferem de 

uma agressão normal, causas, características e consequências.  

Tendo em vista taids objetivos, e levando em consideração os aspectos 

sociais e de saúde púbica que se apresentam, bem como a instituição da Lei nº 

13.185 de 6 de novembro de 2015, onde fica instituído o Programa de Combate 

a Intimidação Sistemática (Bullying), a qual torna obrigatório promover medidas 

de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com 

ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying) no âmbito 

escolar, é de grande importância discutir - se sobre a temática a fim de prevenir 

e combater tais atitudes. 
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Procedimentos Adotados 
 

Para a realização do minicurso será organizada uma sala com multimídia, 

na qual serão realizados os debates e discussões acerca do bullying.  

 A atividade será iniciada com a contação a história do “Pássaro sem cor”, 

com o método do guarda-chuva. 

Posterior a isto faz-se necessário um levantamento quanto à concepção 

e conhecimento dos participantes sobre o tema, pois, entende-se que diferentes 

profissões e realidades sociais influenciam na percepção e compreensão sobre 

um mesmo fenômeno social, sendo importante perceber qual a visão dos 

participantes para a realização das atividades propostas.  

 Em seguida, a equipe pedagógica abordará sobre o Bullying, fenômeno 

que vem sendo praticado no meio social há muito tempo por crianças, 

adolescentes e adultos, seja na escola, nos ambientes de trabalho ou nas 

universidades. Trata-se de agressões físicas e verbais, constantes e 

intencionais, possibilitando assim que os participantes percebam e analisem de 

forma mais incisiva o cometimento do bullying em questão, e na  sequência, a 

equipe jurídica fará uma abordagem das consequências que essa agressão 

pode acarretar para o agressor. 

 Objetiva-se contribuir para maiores esclarecimentos quanto à temática, 

buscando refletir sobre atitudes e comportamentos que caracterizam o bullying, 

causas e consequências. Por fim, objetiva-se procuramos conscientizar a todos 

sobre seus deveres e direitos com relação ao próximo, sendo responsabilidade 

de cada um preservar a integridade moral e física do próximo.  

 
 
Resultados 
 

A equipe do NEDDIJ ao propor o minicurso “Um por todos e todos contra 

o bullying” objetiva proporcionar aos participantes um espaço de debates e 

discussões, possibilitando assim, um maior esclarecimento acerca da temática, 

a fim de prevenir e combater tais atitudes, nos mais diversos ambientes sociais. 



 

 

Pá
gi

n
a1

26
9

 

 
Considerações Finais 
 

O Núcleo de Estudos e Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ vêm 

apresentando na Comarca de Marechal Cândido Rondon um papel importante, 

tendo como função garantir os direitos da criança e adolescente, bem como 

contribuir com estudos, pesquisas e esclarecimentos acerca de temáticas como 

os direitos constituídos no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, Abuso 

sexual, Bullying, entre outros.  

Tendo em vista a importância e o espaço que o Núcleo vem ganhando, 

planeja-se, com o minicurso ora apresentado, estender as pesquisas e estudos 

realizadas para o meio acadêmico, social, bem como para a sociedade em geral 

presente no XIX Seminário de Extensão da UNIOESTE – SEU, oportunizando 

aos participantes ampliar o horizonte de compreensão, além de apresentar 

orientações fundamentais acerca da temática discutida, tendo em vista a 

extrema necessidade de não limitar as abordagens a uma análise superficial. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 

O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – 
NEDDIJ está situado a Rua Pernambuco, 1777, UNIOESTE, campus de 
Marechal Cândido Rondon. Horário de atendimento: 8h às 12h e 13h às 17h. E-
mail: neddij.mcr@hotmail.com. Fone: (45) 3284-7854.  
 
Referências 
 
BRASIL. Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm>. 
Acesso em: 25 de maio 2019. 
 
SILVA, A. B. B. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2010. 
 
MACHADO, Mônica. Bullying em contexto escolar: Uma proposta de 
intervenção. 2011. Disponível em: < 
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0577.pdf>. Acesso em: 15 de maio 
2019. 
 

mailto:neddij.mcr@hotmail.com
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
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SILVA, A. B. B. Bullying: projeto justiça nas escolas. Brasília, 2010. Disponível 
em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/04/0d95535ddf206
bc192c4e05356e35c83.pdf>. Acesso em: 15 de maio 2019. 
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A POLÍTICA ESTÁ EM NÓS 

 
Ana Karine Braggio997 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Elson Junior Strieder Galeano998, Felipe Pereira Gomes999, 
Raphael da Silva Sodré 1000 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de professores 
Modalidade: (Comunicação Oral/Oficina/Minicurso) 

Palavras-chave: Política; Polícia; Ocupações. 
 
Resumo 
 
Esta oficina tem como temática central a filosofia política de Jacques Rancière. 
Tem como objetivo comparar e fundamentar as manifestações do movimento 
estudantil que ocorreram no ano de 2016, através das ocupações dos espaços 
escolares, com os conceitos de política, polícia e igualdade de Rancière. 
Metodologicamente tal oficina é iniciada com a exposição os conceitos do autor 
chave e seu embasamento em Platão e Jacotot, passando-se para a aplicação 
destes à realidade do movimento estudantil. 
 
Apresentação 
 

Dentre os pensadores contemporâneos, Jacques Rancière estabelece o 
jogo, que aqui será apresentado, entre acaso, igualdade e política. Desse jogo 
nasce a ideia de que o governo político tem um fundamento que o transforma 
em uma contradição: a política é o fundamento do poder de governar na 
ausência de fundamento; ele só é legítimo quando é político e é político quando 
repousa na ausência de fundamento.  

Rancière, ao escrever sobre a luta dos operários franceses, no livro A 
Noite dos Proletários: arquivos do sonho operário (1988), se depara com Joseph 
Jacotot, revolucionário francês exilado nos países baixos após a restauração da 
monarquia francesa, onde foi convidado a lecionar. A partir de tal achado, 
Rancière escreve o livro intitulado O mestre ignorante: cinco lições sobre a 
emancipação intelectual (2005) contando as aventuras deste revolucionário 
professor e seu excêntrico método de ensino baseado no princípio da igualdade 
das inteligências.  

Jacotot teve a missão de lecionar a língua francesa aos alunos que só 
falavam holandês, língua que ele não dominava o holandês. Tudo o que Jacotot 
aprendera sobre teorias pedagógicas não poderia funcionar nessas condições, 

 
997 Doutora em educação, Filosofia, CCHS, Unioeste Toledo. E-mail: anakarinebraggio@gmail.com. 
998 Graduando, Filosofia, CCHS, Unioeste Toledo. E-mail: juniorstrieder@gmail.com. 
999 Graduando, Filosofia, CCHS, Unioeste Toledo. E-mail: felipdegomes@gmail.com. 
1000 Graduando, Filosofia, CCHS, Unioeste Toledo. E-mail: raphaelllsodre@gmail.com.  



 

 

Pá
gi

n
a1

27
3

 

era preciso, então, inventar uma outra relação pedagógica. Até o momento, 
apenas existia nele a vontade de ensinar e em seus alunos a vontade de 
aprender. Mas isso bastava? Com a ajuda de um intérprete, atribuiu aos alunos 
a tarefa da leitura do livro Telêmaco, de Fénelon, em versão bilíngue (francês-
holandês), a fim de que aprendessem a língua francesa. Após encontrar uma 
coisa em comum (o livro), e recorrer a este improviso, percebeu que os alunos 
obtiveram avanço. Mesmo sem sua explicação, os alunos aprenderam usando 
apenas como ferramenta suas inteligências e vontades. Buscaram as palavras 
francesas correspondentes àquelas que eles conheciam da sua língua materna; 
observaram, compararam e combinaram palavras; com atenção formaram 
“frases francesas”, “frases de escritores” (RANCIÈRE, 2005, p. 20). 
  Em oposição ao “princípio do embrutecimento”, no qual o professor é o 
detentor do saber e o passa ao aluno por meio de explicações, às quais fazem 
o aluno ser dependente de um mestre explicador para continuar a aprender, 
surge o “princípio da emancipação”. Ao evidenciar ser possível ao aprendiz 
aprender qualquer coisa que seja, desde que exista vontade e uma inteligência 
atenta, Rancière, por meio de Jacotot, afirma uma real capacidade dos 
indivíduos, uma igualdade das inteligências que é anterior à desigualdade 
vivenciada na sociedade e na própria escola. 
  A partir desta ideia de igualdade, que não fica apenas restrita ao ensino, 
veremos que ela pode ser verificada na sociedade e, de modo especial, na 
política. Porém, isso não parte de Ranciére, mas é uma questão muito anterior, 
vivida na Grécia antiga e reconhecida por Platão. Trata-se do método do sorteio 
por meio do qual todos possuem a mesma condição de obter o poder, basta ser 
escolhido pelo deus acaso. Neste método subjaz o princípio de igualdade que 
se sobrepõe ao poder de nascimento, de riqueza, de força e de sabedoria. Pelo 
sorteio, cabe ao acaso decidir quem chegará ao poder; mesmo que a pessoa 
sorteada seja detentora de riquezas não são elas que lhe fazem ser governante, 
mas simplesmente o acaso.  

Platão (2010), no diálogo As leis, ou da legislação e Epinomis, apresenta 
sete direitos de autoridade e obediência. Sendo os quatro primeiros de ordem 
natural por nascimento, o quinto e o sexto pela natureza e o sétimo pela sorte. 
O 1° é o poder dos pais em relação aos seus filhos. O 2° é o do nobre sobre o 
não-nobre. O 3° do mais velho para com o mais novo. O 4° é a obediência dos 
escravos aos seus senhores. O 5° é o poder do mais forte sobre o mais fraco. O 
6° é dado a quem possui o mais importante título, a sabedoria. Por fim, o 7°, que 
é o favor dos deuses e da fortuna, um lance da sorte.  

Deste modo, para se obter o poder, se ignora os seis primeiros direitos, 
para se dar lugar ao mais justo: a sorte. Contudo, para governar, não era 
exatamente qualquer um da polis o escolhido: sorteava-se 50 membros de cada 
tribo grega, no total de 10 tribos. Dali saia o “Conselho dos quinhentos”, 
responsável pela elaboração de leis e administração geral da polis; uma espécie 
de câmara dos deputados, porém com o mandato de um ano, para que as 
pessoas não se perpetuassem no poder.  
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  Quem era sorteado para exercer cargos políticos possuía apenas um 
mandato, este poderia ser sorteado novamente somente depois que todos os 
outros fossem sorteados. Assim, a pessoa verifica a igualdade frente a todos os 
outros, pois sendo rico ou pobre, com estudo ou sem estudo, pode chegar ao 
poder da mesma forma. Com tal verificação, quem está no poder não agirá em 
favor de si, mas fará o melhor para todos, pois qualquer um pode o substituir 
depois, assim, ele precisa garantir um futuro bom. Portanto, ele cumprirá um bom 
mandato a todos, para depois viver um mandato justo, de um outro alguém que 
o substituirá.  

Frente a essa tradição guiada pelo método orientado pelo acaso, 
podemos olhar para o nosso país e nos perguntarmos se ele está sendo justo 
com a forma de acesso ao poder e se a igualdade democrática originária está 
presente ou não. Na atual democracia brasileira, são todos que podem ocupar o 
poder são sempre são os mesmos? Claramente nossos governantes ficam anos 
no poder, tanto de forma direta, quanto de forma indireta. Cabe, deste modo, nos 
perguntarmos mais uma coisa: vale a pena pensarmos um Brasil com o sistema 
do sorteio, onde qualquer um, independentemente de suas riquezas, mas sim de 
seu caráter e sendo um cidadão justo poderia alcançar o poder ou devemos 
confiar na meritocracia que seleciona os mesmos: os ricos?  Essa reflexão pode 
ser mais profunda, podemos nos questionar e pensarmos: eu teria capacidade 
de governar? Ou, ao menos, eu posso discutir política e reivindicar meus 
direitos? [...]” 

[...]Definida, de um lado, a polícia como o “conjunto dos processos pelos 
quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades, a 
organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas de 
legitimação dessa distribuição” (RANCIÈRE, 1996a, p. 41). De outro, a política 
se resume ao conjunto das atividades que vêm perturbar a ordem da polícia pela 
inscrição de uma pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. Essa 
pressuposição é a igualdade de qualquer ser falante com qualquer outro ser 
falante. Essa igualdade, como vimos, não se inscreve diretamente na ordem 
social. Manifesta-se apenas pelo dissenso, no sentido mais originário do termo: 
uma perturbação do sensível, uma modificação singular do que é visível, dizível, 
contável (RANCIÈRE, 1996b, p. 372). 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

A oficina tem como público alvo turmas do Ensino Médio, para trabalhar a 
filosofia política. Inicialmente faz-se uma breve explanação sobre os conceitos 
do filósofo Jacques Ranciére para passarmos para os seguintes passos: 
sensibilização, problematização, investigação e conceituação. 
 Na parte da sensibilização passaremos aos alunos a Música “Mosca na 
Sopa” (Raul Seixas), logo em seguida usaremos o vídeo que mostra o interior de 
uma ocupação, a fim de que os interlocutores possam recordar dos fatos 
ocorridos em 2016, para desenvolver uma ideia sobre o movimento. Na próxima 
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etapa, na problematização, discutiremos de modo geral como foram as 
ocupações; pensando em nível nacional, estadual e municipal; remetendo à 
mensagem que a música transmite. Seguindo da leitura comentada do texto 
“VERIFICAR A IGUALDADE:  as ocupações estudantis pensadas à luz da 
filosofia de Rancière “. Entramos, em seguida, no passo da investigação. 
 A partir do texto, que possui a citação precisa da definição do autor de 
polícia e política, e que os compara com as ocupações, faremos um debate sobre 
o assunto, trazendo para a realidade do movimento que os alunos fizeram em 
2016. 
 Na etapa final, da conceituação, dividiremos a turma em três grupos: 
grupo da polícia, grupo do governo (que também é polícia) e grupo da política. 
Com isso fazer com que eles proponham um assunto, uma situação, onde tem 
como realizar uma organização política e onde ocorre a intervenção policial. 
Após isso propor um debate entre os grupos e fazer com que eles cheguem a 
uma conclusão para resolver a situação. Por fim, concluir esse debate com a 
visão do autor trabalhado e com o que os alunos compreenderam. 
  
Resultados 
 

Os impactos esperados para esta oficina são os mesmos que nos 
afetaram ao estudar Jacques Rancière; de que há filosofia nas coisas em que 
nós realizamos. Levar aos alunos a concepção de que eles realizaram um ato 
político quando ocuparam a escola. Mostrar que a filosofia está em nós e que 
podemos viver em estado de igualdade para com os outros, tendo em vista uma 
reflexão de Pascal: “Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. 
Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender.” 
 Tendo em vista que geralmente no segundo ano do ensino médio 
trabalha-se filosofia política, esta oficina contribuirá para mostrar uma concepção 
contemporânea do que é política, ao trazer um filósofo que ainda é vivo para ser 
estudado.  
 Para isso, trazer vídeos que exemplificam os conceitos do autor e falar de 
um exemplo vivido pelos alunos, ajuda na interação e compreensão dos 
mesmos. Além de trazer o debate sobre a teoria e prática realizada em 2016 no 
colégio em que muitos deles estudam. 
 
Considerações Finais 
 

Com base na aplicação da oficina, pode-se concluir que os alunos, 
obtiveram a oportunidade de reconhecer a importância da filosofia e notar que 
ela está presente em todas as coisas. Os pontos positivos a serem destacados: 
primeiro, o fomento da capacidade de percepção dos problemas da sociedade 
que estão inseridos e como estes podem interferir na vida de cada um; segundo, 
a promoção de habilidade reflexiva; o contato direto dos mesmos com o texto e 
o pensamento do filósofo Rancière, apresentando a importância da política em 
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vista da necessidade do conhecimento de si, uma vez que os alunos se 
mobilizaram e realizaram política em 2016.  

Com a exposição dos conceitos, eles perceberam quanto a polícia 
interfere na sociedade e em suas vidas, dando as ordens e definindo o lugar que 
cada um deve ocupar. Notaram também a presença da igualdade na relação 
“homem com homem”, onde um ser humano fala com outro e este consegue o 
compreender, mesmo tendo sido considerado inferior por aquele que fala. 
Notaram e trouxeram para si todos os conceitos, assim se cumpre a oficina “a 
política está em nós”.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Ana Karine Braggio 

• E-mail: anakarinebraggio@gmail.com 

• Fone: (45) 99914-1187 
 
Elson Junior Strieder Galeano 

• E-mail: juniorstrieder@gmail.com 

• Fone: (45) 99839-1373 
 
Felipe P. Gomes:  

• E-mail: felipdegomes@gmail.com 

• Fone: (45) 98802-6687 
 
Raphael da Silva Sodré:  

• E-mail: raphaelllsodre@gmail.com 

• Fone: (45) 99967-9132 
 
Referências 
 
PLATÃO. As leis, ou da legislação e Epinomis. Tradução Edson Bini. Bauru: 
EDIPRO, 2010.  
RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. Tradução Mariana Echalar São 
Paulo: Boitempo, 2014.  
_______. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual. 
Tradução Lílian do Valle. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.  
_______. O dissenso. In: NOVAES, Adauto (Org.). A crise da razão. São Paulo: 
Companhia das Letras; Brasília: Ministério da Cultura; Rio de Janeiro: Fundação 
Nacional de Arte, 1996a.  
_______. O desentendimento. Tradução Ângela Leite Lopes São Paulo, Editora 
34, 1996b. 
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 Ressonâncias filosóficas: volume II: artigos /  R435      organizadores, Célia 
Machado Benvenho, José            Dias, Junior Cunha. – 2. ed. e-book –             
Toledo, PR: Vivens, 2018. 
TEXTO: XXXXV  - VERIFICAR A IGUALDADE:  as ocupações estudantis 
pensadas à luz da filosofia de Rancière. 
 
FATO, Brasil de. Primavera dos Estudantes – a experiência das ocupações das 
escolas no Paraná em 2016. 2017. (19m46s). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=tpEsaN5vtdg>. Acesso em 25 de abril de 
2019. 
 
SEIXAS, Raul. Mosaca na Sopa. 1973. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=uILahrIRiMA>. Acesso em: 27 de maio de 
2019. 
  



 

 

ACESSIBILIDADE E GARANTIA DE DIREITO DE EDUCAÇÃO PARA 

CEGOS. PROJETO TABELA PERIÓDICA EM BRAILLE 3D 

Marcos Freitas de Moraes 1001  
Participantes: Bruna Merlo de Assumpção 2, Iago Severnini3, Jaqueline Portes4, 

João Lucas Martins5,  
 

Área Temática: Educação. 
Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades 

especiais. 
Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: Tabela Periódica, Braille, divulgação da ciência. 
 
Resumo 
 
Com o inicio do projeto em 2008, começou o desenvolvimento da tabela 

periódica em Braille e a distribuição eletrônica em peças de resina cristal. Em 

diante, em 2018 o projeto tem se um novo rumo, o desenvolvimento de novas 

peças em Braille 3D, contendo mais informações e desenhadas no AutoCAD 

dando assim uma aparência elegante e mais durabilidade. Este novo material 

será mais pratico de ser trabalhado porque existem mais informações em uma 

peça tão pequena. Ademais, a aplicação desta tabela contribuiria no 

desenvolvimento e na capacidade de um aluno portador de deficiência visual, 

assim a divulgação da ciência será em todo o âmbito escolar. 

 
Apresentação 
 
De acordo com Mantoan “A inclusão é um motivo para que a escola se 

modernize e os professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a 

inclusão escolar de pessoas deficientes torna-se uma conseqüência natural de 

todo um esforço de atualização e de reestruturação das condições atuais do 

ensino básico”. 

Atualmente, a convivência do aluno deficiente visual e do professor na sala de 

aula está longe de ser algo naturalmente aceite, algo comparável à convivência 

entre um aluno norma visual e o professor. E nem sequer se trata, na maior parte 

dos casos, de má-vontade por parte do professor ou indisponibilidade do aluno 

portador de deficiência. Trata-se, tão-somente, da dificuldade de efetiva, na 

 
1001 Doutor, Química, CECE, Toledo. E-mail: marcos.moraes@unioeste.br  
2 Acadêmica, Química Licenciatura, CECE, Toledo. Email: brunamerlo2790@outlook.com 
3 Acadêmico, Química Licenciatura, CECE, E-mail: Iago_severnini@hotmail.com 
4 Acadêmica, Química Bacharelado, CECE, Toledo. E-mail: jaque_line2305@hotmail.com. 
5 Acadêmico, Química licenciatura, CECE, Toledo. E-mail:joaoluck0@gmail.com. 

mailto:brunamerlo2790@outlook.com
mailto:Iago_severnini@hotmail.com
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prática, a "Escola Inclusiva", tão sabiamente arquitetada de formas teóricas, à 

luz da nossa bem intencionada legislação.  

Ademais, no âmbito escolar carece de refletir sobre a avaliação dos projetos 

realizados referentes à inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais nas classes regulares. Com isso, as escolas devem se inovar nesta 

temática de inclusão para consolidarem a diferença que as separa do conceito 

de integração. Toda a sociedade deve estar envolvida no projeto escola que 

institui como meta a inclusão.  

Toda via, é fundamental compreender que o processo de inclusão, ainda é, na 

atualidade, um dilema para os professores. A diversidade requer diferentes 

estratégias e bons profissionais qualificados.  

Não se pode falar sobre integração e inclusão sem recorrer um pouco à história 

de cada um destes dois modelos. Pois, cada um deles constitui formas de 

inserção social da pessoa com necessidades especiais, contudo, a prática da 

integração vem dos anos sessenta e setenta e a prática de inclusão vem a partir 

dos anos 80. Almeida, M. (2005)  diz-nos que a integração é um modelo 

médico/clínico da deficiência. 

Contudo, o modelo de integração baseava-se no apoio às crianças com 

necessidades educativas especiais fora da classe regular, já incluir e garantir 

uma educação de qualidade para todos os alunos é uma questão de justiça 

social, que pode manter ou negar os valores professados como importantes 

pelas escolas e pela sociedade como um todo. 

Procedimentos Adotados 

 

- Inicio  

Dinâmica inicial (os participantes estarão vendados e com o tato iram descobrir 

quais os objetos que estão tocando). 

- Apresentação  

Será apresentada a história do projeto e a nova equipe da fase III. 

- Desenvolvimento da Oficina 

Será abordada a formação de professores no âmbito de deficientes visuais, a 

aplicação de novas didáticas e a divulgação da ciência a um aluno cego. 

- Apresentação do material do projeto 

Serão mostradas todas as tabelas periódicas em Braille dos projetos anteriores, 

e apresentação da nova tabela em 3D. 

- Comportamento de um professor na sala de aula 

Será feita uma abordagem completa de como um professor deve se comportar 

diante de um aluno com deficiência.  

- Dinâmica 
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Duplas serão feitas e a brincadeira será do “surdo e do cego”, no qual a dupla 

passara por um determinado obstáculo, com o intuído daquele que vê mas não 

pode falar, ajudar o cego que só ouve mais não vê. No final cada um poderá 

contar como é esta experiência. 

- Finais 

Será vendido um folheto sobre as dinâmicas, comportamento dos professores e 

um resumo sobre a nova tabela periódica em Braille 3D. Alem do mais, cada 

participante ganhara um cartão da oficina. 

 
Resultados esperados 
 

Inicialmente, a aplicação da tabela periódica em Braille é utilizada com as peças 

já existentes, as que foram desenvolvidas nos anos anteriores. No CEEBJA- 

Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, duas alunas 

utilizam deste material,  elas acabaram aprendendo mais, por conta de 

manusearem as peças e notarem como é constituída a tabela periódica. E assim, 

utilizando os matérias em Braille as aulas tiveram um rendimento melhor em seu 

perfil estudantil. Espera-se que as alunas possam aproveitar muito desse 

material, assim elas terão um conhecimento aprofundado sobre a ciência.  

 

Por outro lado, com a peça matriz em 3D tendo o seu formato de 5x4 cm já pronta 

no Software AutoCAD 2018 no mês de Janeiro, já foi possível criar 66 peças da 

tabela periódica. Como mostra a Figura 1, uma peça já pronta no AutoCAD. Já 

na figura 2, uma peça impressa em 3D. Espera-se que ate o final de 2019 todas 

as peças já estejam prontas, e assim possam ser impressas em 3D.  

  
Figura 1: Peça de Bário pronta. 
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Figura 2: Peça de argônio em 3D 

Ademais, além de fazer as peças, será desenvolvida uma legenda no mesmo 

formato da tabela periódica (Figura 3), mais somente ira ter o nome completo 

dos elementos, pois assim o aluno terá mais facilidade em procurar a peça 

desejada.  

 

 
Figura 3: Legenda em formato da Tabela Periódica. 

Em suma, como o projeto esta em um nível avançado, será dedicado um tempo 

para desenvolver uma maleta que possa ser pratica e eficiente para comportar 

todas as peças e legendas que serão colocadas nela (Figura 4). Assim sendo, 

após a conclusão será aplicado o material em escolas públicas aos alunos com 

deficiência visual.  

 
Figura 4: Exemplo de maleta com as peças em Braille. 

 
Considerações Finais 
 
O projeto deve um grande avanço grande, pois as maiorias das peças já estão 

desenhadas e prontas para serem impressas, mais existe uma dificuldade 

técnica, pois a faculdade não disponibiliza uma impressora em 3D.  
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Ademais, será esperado resultados positivos e ao fim deste ano será concluído 

a tabela periódica em Braille 3D e as aulas no CEEBJA. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenador: Marcos Freitas de Morais, marcos.moraes@unioeste.br- 45-

91435218 

Acadêmicos: Bruna Merlo de Assumpção, brunamerlo2790@outlook.com – 45-

999277409; Iago Enrique da Silva Brito Severnini, Iago_severnini@hotmail.com 

- 45-991579060; Jaqueline Portes Pagnoncelli, jaque_line2305@hotmail.com – 

45- 984316825 e João Lucas Martins de Oliveira, joaolucke0@gmail.com - 

984327048  

 
Referências 
 

Almeida, Marina (2005),Caminhos para uma inclusão humana: Teoria e Prática. 

1 ª. ed. Lisboa, Portugal. Edições Asa. 

 

CORREIA, Fernando Jorge Alves (1998). A Integração de Crianças Portadoras 

de Deficiência Visual nas Escolas dos 2º e 3º Ciclos. Integrar-Maio-Ago. p. 40-

49. 

HORTON, J. Kirk (2000). A Educação de Alunos Deficientes Visuais em Escolas 

Regulares. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional Secretariado Nacional de 

Reabilitação (1982). Escola para Todos/Comissão Coordenadora Distrital de 

Lisboa do Ano Internacional do Deficiente. Lisboa: Secretariado Nacional de 

Reabilitação 

  

mailto:Iago_severnini@hotmail.com
mailto:jaque_line2305@hotmail.com
mailto:joaolucke0@gmail.com


 

 

ANIMAL LABORIANS E SEU MUNDO ALIENÁVEL: AS DUAS FACES DA 

MOEDA 

 
NelsiKistemacherWelter1002 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Cristiane Candido1003, CaioViante1004, Emiliana M. Rodrigues1005, 
Jhonatan Gonçalves1006, Medéia Reis1007 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de professores (formação docente) 
Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: trabalho; alienação de mundo; Hannah Arendt. 
 
Resumo 
 

A proposta desta oficina didática é abordar a questão de alienação de 
mundo germinada na efetivação do individualismo que objetifica as relações 
interpessoais desde o surgimento da Modernidade tal como exposto no 
pensamento filosófico de Hannah Arendt, de forma que o público participante 
possa compreender todos os conceitos que o tema engendra e concatená-los 
com o seu dia-a-dia, além de participarem ativamente no formato cênico pelo 
qual pretende-se desenvolver a apresentação da atividade. 
 
Apresentação 
 

A oficina denominada Animal Laborians e seu Mundo Alienável: as duas 
faces da moeda tem por finalidade estimular o senso crítico entre os participantes 
em relação a uma questão presente na vida de cada ser humano, uma vez que, 
todos estamos inseridos no mesmo sistema de relações: vida privada em 
articulação com a esfera social e vida pública. O desenvolver da atividade, 
portanto, contará com dois objetivos principais: o esclarecimento teórico de 
determinados conceitos como o de alienação de mundo, vida activa e animal 
laborans presentes no mote bibliográfico da pensadora alemã, de origem 
judaica, Hannah Arendt, que oferece respaldo filosófico para esta empreitada, 

 
1002Profª. Drª. Nelsi Kistemacher Welter,Professora adjunta do curso de Filosofia, UNIOESTE, 
Campus Toledo. E-mail: nkwelter@gmail.com  
1003Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Filosofia na Linha de Ética e Filosofia Política, 
UNIOESTE, Campus Toledo. E-mail: cristiane.xcandido@gmail.com  
1004Mestrando do Curso de Pós-Graduação em Filosofia na Linha de Metafísica e Conhecimento, 
UNIOESTE, Campus Toledo. E-mail: kayo_vigant@hotmail.com 
1005Graduada, História, FIAR (Faculdades Integradas de Ariquemes), Campus Ariquemes-RO. E-

mail: emiliana.mmoraes@gmail.com  
1006Mestrando do Curso de Pós-Graduação em Filosofia na Linha de Ética e Filosofia Política, 

UNIOESTE, Campus Toledo. E-mail: jhowgrow@hotmail.com  
1007Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Filosofia na Linha de Ética e Filosofia Política, 
UNIOESTE, Campus Toledo. E-mail: medeialais@hotmail.com  
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mailto:medeialais@hotmail.com
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além de estimular a capacidade crítica dos participantes em relação ao tema 
proposto. A ideia, portanto, é elucidar de forma reflexiva situações corriqueiras 
que, em muitas vezes, nos passam despercebidas em virtude das obrigações e 
costumes que o dia-a-dia acaba nos impondo. Tais situações (como será 
exposto na prática durante a oficina) se desenvolvem quando nos vemos tendo 
que articular nossas vidas privadas com a esfera social, isto é, quando 
precisamos sair do nosso “eu” para viver a vida em sociedade como ocorre 
quando vamos ao trabalho ou precisamos utilizar o trabalho de alguém.  

Hannah Arendt na obra A Condição Humana (2007) apresenta que a 
humanidade possui determinadas condições que oferecem razão para a 
existência e constituem a vida activa que nas palavras da pensadora é 
compreendido da seguinte forma: 

 

Com a expressão vida activa, pretendo designar três atividades 
humanas fundamentais: labor, trabalho e ação. Trata-se de atividades 

fundamentais porque a cada uma delas corresponde uma das 
condições básicas mediante as quais a vida foi dada aos homens na 

Terra. O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do 
corpo humano, cujos crescimento espontâneo metabolismo e eventual 
declínio têm a ver com as necessidades vitais produzidas e 

introduzidas pelo labor no processo da vida. A condição humana do 
labor é a própria vida. O trabalho é a atividade correspondente ao 

artificialismo da existência humana, existência esta não 
necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, e cuja 

mortalidade não é compensada por este último. O trabalho produz um 
mundo <<artificial>> de coisas, nitidamente diferente de qualquer 
ambiente natural.  Dentro de suas fronteiras habita cada vida individual, 

embora esse mundo se destine a sobreviver e a transcender todas as 
vidas individuais. A condição humana do trabalho é a mundanidade. A 

ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem 
a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana 

da pluralidade, ao fato de que homens, e não o Homem, vivem na Terra 
e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm 
alguma relação com a política; mas esta pluralidade é especificamente 

a condição [...] de toda vida política (ARENDT, 2007, p.15). 
 

 

Conforme a ideia expressa no pensamento arendtiano, a humanidade 
apresenta condições de existência que perpassam a vida privada (como o que 
ocorre no labor), a esfera social (por meio do trabalho) e a vida pública 
(caracterizada pela ação). Contudo, a ideia de liberdade de existir ocorre apenas 
no momento da ação em que há a união da vida privada com a vida pública. 
Observa-se que a esfera social caracterizada pelas relações germinadas no 
trabalho são norteadas por uma artificialidade de viver, pois transcende as vidas 
individuais que passam a não se perceberem como plurais e sim como isoladas 
no mundo em busca de uma satisfação individual.  

Para tanto, Arendt destaca, inclusive, a interferência imediata do contexto 
da era Moderna no desenvolver destes ideais subjetivados e individualizados de 
satisfação humana, como ocorre com o desenvolvimento do sistema capitalista, 
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a concorrência de mercado, a introspecção exacerbada que impede de agir entre 
os demais (em grande medida influenciada pelo advento da dúvida hiperbólica 
cartesiana) em busca de um supremo Bem individual, caracterizando assim uma 
visão coletiva de mundo alienável, feito pra durar e, portanto, com uma 
compreensão de relações e coisas conforme a sua utilidade (ARENDT, 2007). 

Desta forma, com a precariedade e artificialidade de um mundo criado e 
observado apenas pelo viés utilitarista e segmentado pela capitania do trabalho, 
as pessoas não conseguem efetivar sua liberdade de ser e viver como humanos, 
mas pelo contrário, passam a ser considerados como alguma outra coisa 
institucionalizada, que é o que Arendt chama de animal laborans que não faz 
mais parte da humanidade, uma vez que trabalha apenas para si mesmo em um 
mundo que só exista ele mesmo (um mundo individualista), tal como a pensadora 
esclarece:  

 

[...] A atividade do labor não requer a presença de outros, mas um ser 
que <<laborasse>> em completa solidão não seria humano, e sim um 

animal laborans no sentido mais literal da expressão. Um homem que 
trabalhasse e fabricasse e construísse num mundo habitado somente 

por ele mesmo não deixaria de ser um fabricador, mas não seria um 
homo faber: teria perdido a sua qualidade especificamente humana e 
seria, antes, um deus – certamente não o Criador, mas um demiurgo 

divino como Platão o descreveu em um dos seus mitos. Só a ação é 
prerrogativa exclusiva do homem; nem um animal nem um deus é 

capaz de ação, e só a ação depende inteiramente da constante 
presença de outros (ARENDT, 2007, p.31). 
 

 
É importante destacar que Hannah Arendt não quer desconsiderar o papel 

do trabalho nas relações humanas, uma vez que, afirma que se trata de uma 
condição do viver humano, mas sim destacar, conforme os desdobramentos que, 
as consequências causadas pelos adventos da era Moderna foram se 
intensificando e remanejando o viver humano, o trabalho que teria de ser algo 
que estabelecesse vínculos mais sociais e ativos na vida pública, se manteve 
apenas no recrudescimento da esfera social. Isto é, o trabalho meramente por si 
só que gera um viver individualizado e individualizante, cristalizado por 
interesses pessoais voltados para o utilitarismo e a durabilidade. Portanto, o 
animal laborans destacado acima é a conversão do homem enquanto sujeito 
humano à coisa institucionalizada por um ideal artificial de viver que é, em grande 
medida, norteado por interesses unicamente individuais e que correspondem 
aos anseios primários (numa escala hierárquica de subordinação) de terceiros 
que dominam os recursos para tal (seja de poder ou riqueza). 

Para Arendt (2007, p.333) esta situação de convergência do homem tem 
demarcação na História e, se evidencia no ápice da era Moderna em que por 
meio das descobertas científicas e fortalecimento do sistema capitalista a 
humanidade perde sua certeza de um mundo futuro e, assim, “o homem 
moderno foi arremessado para dentro de si mesmo, e não de encontro ao mundo 
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que o rodeava; longe de crer que este mundo fosse potencialmente imortal, ele 
não estava sequer seguro de que fosse real”. 

Considerando esta artificialidade que as relações humanas estão 
inseridas necessariamente em virtude do sistema pelo qual vivemos, Arendt 
menciona um exemplo em que esta característica intrínseca da superficialidade 
em detrimento da prática ativa da vida pública (e em consequência, a liberdade 
do viver) se efetiva, tal como se sucede nos desdobramentos do julgamento de 
Adolf Eichman (ex-general do exército nazista), preso em 1961 pelos crimes 
cometidos contra a humanidade no período do holocausto na Alemanha durante 
a Segunda Guerra Mundial nos meandros da década de 40.  

Na obra Eichman em Jerusalém – um relato sobre a banalidade do mal 
(1999), Arendt destaca a artificialidade do viver encontrada em Eichman, uma 
vez que este se declarava inocente diante dos fatos pelos quais era 
acusado.Essa normalidade pela qual Eichmann encarava seus atos em relação 
ao extermínio de judeus como “Solução Final” encabeçada pelo Füher, se 
apresenta como um comportamento em que a pessoa perde sua capacidade de 
raciocinar deforma autônoma e distinguir o certo do errado, o justo do injusto, 
mas passa aperceber e aceitar os fatos apenas pelo o que lhe convém (quase 
que de formamecânica). Ora, para Arendt (2007, p.60), Eichmann era incapaz 
de “olhar qualquer coisa do ponto de vista do outro”.  

Observa-se, portanto, que Eichman se torna uma espécie de metáfora ou 
ainda uma analogia para descrever o que ocorre na mente das pessoas que se 
submetem às arbitrariedades do cotidiano e não refletem sobre tal. Pelo 
contrário, se permitem massificar de acordo com os ditames de um sistema que 
norteia os interesses de organizações cujos interesses não coadunam com o 
almejado na vida pública (da pluralidade, da liberdade de ser, da ação civil 
propriamente dita de forma autônoma e reflexiva) 

De acordo com a narrativa filosófica de Arendt acerca da forma de viver e 
de compreender o viver no caso do indivíduo Eichman, observa-se que o mesmo 
estava delimitado pela conjuntura burocrática desenvolvida pela SS alemã na 
época, cujas prerrogativas contemplavam e motivavam interesses 
individualizados de autopromoção em detrimento de outras vidas. Tais vidas 
eram analisadas apenas por um viés meramente utilitário, já que mantinham uma 
atitude “objetiva” de“falar dos campos de concentração em termos de 
“administração” e dos campos de extermínio em termos de “economia” - era 
típica da mentalidade da SS, e algo de que Eichman ainda muito se orgulhava 
no julgamento”. 

Desta forma, tendo em vista todas estas análises realizadas por Hannah 
Arendt nas respectivas obras citadas, a proposta da oficina se conduzirá na 
busca do esclarecimento dos conceitos apresentados e também na motivação e 
mediação do pensamento reflexivo acerca das situações corriqueiras às quais 
estamos submetidos enquanto seres viventes em um mundo com diretrizes pré-
estabelecidas de vivência, de modo que todos possam (mesmo que por 
instantes) vislumbrar um possível caminho que destoe do atual contexto e 
panorama social. 
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Procedimentos Adotados 
 

A metodologia adotada para desenvolvimento da atividade tem caráter 
misto baseado na articulação do lúdico (por meio de exposição de natureza 
cênica) com a conceituação teórica. Para tanto, a oficina se desenvolverá 
através da elaboração proposta de metodologia por Gallo (2012) em que se 
destacam quatro (04) momentos distintos e complementares: sensibilização, 
problematização, investigação e conceituação. 

Desta forma, no planejamento desta atividade optou-se pela flexibilização 
destas etapas, de modo que a sensibilização e a problematização serão 
desenvolvidas de forma conjunta por meio da apresentação cênica de um 
esquete com duração de aproximadamente 15 (quinze minutos) envolvendo uma 
situação de atendimento do serviço público na área da saúde. Sabe-se que 
existem vários critérios burocráticos de atendimento nesta área, assim, haverá 
na esquete a simulação de um atendimento em que um determinado cidadão 
necessita urgência em ser atendido, mas, não corresponde a um destes critérios. 
Entretanto, o paciente passa por uma situação com risco de morte eminente, já 
o servidor precisa responder ao protocolo previsto pela instituição da qual faz 
parte,além do mais, este servidor corre o risco de perder seu emprego se não 
agir conforme as normas internas. 

Neste aspecto apresenta-se tanto a sensibilização (familiaridade com o 
tema e interesse no que será abordado) quanto a delimitação do problema 
(problematização), uma vez que serão os  participantes que  deverão escolher o 
desenrolar da situação: se o servidor atende ou não a pessoa que necessita de 
atendimento urgente. Observa-se que tal decisão se dará em dois momentos 
distintos: o primeiro de forma imediata logo após a apresentação da situação-
problema e, o segundo, após a investigação dos conceitos propostos nas 
bibliografias da pensadora Hannah Arendt. A ideia com isso é propor aos 
participantes uma deliberação racional e, portanto, ética diante do dilema 
apresentado. 

Diante disto, realizada a terceira etapa da oficina: a Investigação 
conceitual (realizada por meio de leitura dirigida conjuntamente com o público da 
oficina) dos excertos filosóficos extraídos das obras A Condição Humana (2007) 
e Eichman em Jerusalém – um relato da banalidade do mal (1999); se proporá 
o momento da Conceituação na qual o público, agora com posse de conceitos 
filosóficos poderá refletir acerca do tema proposto. Assim, o produto final da 
oficina se dará com cada um do público presente elaborando um breve 
manuscrito (até 15 linhas) de qual seria o correto desfecho da situação conforme 
os pressupostos arendtianos. 

O público-alvo para esta oficina são alunos de Ensino Médio (mais 
precisamente do 2º ano em vista do seu currículo escolar na área da Filosofia 
estar direcionado para a temática de Ética e Filosofia Política).  
 
 
Resultados 
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A partir das etapas concretizadas propostas na oficina didática pretende-
se que os participantes reflitam acerca do tema com base nos fundamentos 
filosóficos trazidos, incitando-os a refletir sobre os diversos acontecimentos do 
dia a dia. Como se trata de uma atividade prática que será realizada, os 
resultados dependerão da participação efetiva do público-alvo. 
 
 
 
Considerações Finais 
 

Objetiva-se com esta prática o incentivo do pensar reflexivo e a análise de 
mundo com criticidade, haja vista os acontecimentos presentes em que 
verificamos uma constante crescente de desinformação e massificação de 
informações falsas que vão de encontro com o interesse de determinadas 
autarquias que não se preocupam com o bem-estar geral da nação. 

Além do mais, pretende-se trabalhar com a “zona de conforto” de cada 
participante da oficina, para que se atentem que o mundo da forma em que se 
encontra (individualizado) é um embuste e, que, cada vez mais precisamos 
estabelecer interesses em comum, objetivos coletivos que manifestem uma 
identidade em meio a pluralidade. Identidade esta que garanta voz às 
necessidades inerentes ao povo em geral, pois só assim, observa-se que as 
grandes mudanças podem ocorrer de forma que minimizem as desigualdades a 
nível social, econômico, político e cultural. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Insira as formas de contato com ação, como email, telefone, site, etc. 
 
Referências 
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Celso Lafer – 10ª ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 
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Letras, 1999. 
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO IDOSO 

Lair José Bersch1008 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Alberto Saturno Madureira1009, Bethania Medeiros1010, Lucas 
Lima Tosti3, Giovani da Silva Coelho1011 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Terceira Idade 

Modalidade: Oficina 
Palavras-chave: idoso; terceira idade; avaliação. 

 
Resumo 
 
Esta Oficina descreve testes relacionados às variáveis morfológicas, 
neuromotoras e de atividades da vida diária, que envolvem a terceira idade. No 
projeto de extensão (18 anos em atividade) parte dos testes são aplicados, 
apresentar-se-á o que é preconizado na literatura que trata da terceira idade. 
Conclui-se que a participação no projeto tem auxiliado a retardar o processo 
cronológico de envelhecimento e promover a prevenção de quedas ou outros 
tipos de acidentes. 
 
Apresentação 
 
O objetivo da presente oficina é poder compartilhar com a comunidade a 
importância de realizar avaliações periódicas em pessoas na terceira idade 
principalmente, quando participantes de um projeto de ginástica. Inicialmente 
abordar-se-á a importância da avaliação e em seguida após adentrar-se ao 
introito passar-se-á a descrever os testes funcionais. 
Ronconi (2011) fez um excelente trabalho ao realizar um levantamento das 
baterias de testes existentes e que envolvem a terceira idade. Entretanto, por 
facilidade de discussão dos resultados optou-se por adotar a bateria proposta 
por Matsudo (2000) que nada mais é do que uma compilação de outras baterias 
de testes que estão em maior evidência no cotidiano dos mesmos. 
Entende-se importante ressaltar a função do Índice de Massa Corpórea (IMC) 
onde os órgãos de prevenção e tratamento do sobrepeso advogam, mais 
especificamente no presente estudo, para faixa etária entre 55-64 anos um valor 

 
1008 Mestre, Educação Física, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
lairbersch@hotmail.com   
1009 Doutor, Educação Física, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
albertosmadureira@gmail.com 
1010 Acadêmicos, Educação Física, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
bethania.medeiros@hotmail.com / lucaslimatosti@gmail.com 
1011 Bacharel, Educação Física, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. E-mail: Educação Física, 
CCHEL, Marechal Cândido Rondon. E-mail: giosilva95@gmail.com 
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de 23 a 28 kg/m2, para idade maiores a 65 anos, valores entre 24 e 29 kg/m2. 
(GUEDES e GUEDES, 1998, p.13). 
A relação cintura-quadril, também tem sido uma medida rotineira na verificação 
da distribuição de gordura corporal. Valores superiores a 0,84 em mulheres 
sugerem distribuição centrípeta. Uma distribuição centrípeta de gordura pode 
aumentar a suscetibilidade ao diabetes, contribuir para o aparecimento das 
hiperlipidemias, comprometer o metabolismo das lipoproteínas no plasma e 
dificultar a manutenção da pressão arterial em níveis satisfatórios (MATSUDO, 
2000, p. 34). 
Ressalte-se ainda a importância do teste e da medida que antecedem a 
avaliação. Conforme Mathews (1980, p.3) o principal objetivo da medição e da 
avaliação é determinar se o progresso foi ou não bem sucedido para satisfazer 
esses resultados”. No presente caso o objetivo é verificar o quanto conseguiu se 
diminuir a velocidade da perda das condições físicas, uma vez que após 
determinada idade parte-se para uma curva decrescente das potencialidades do 
ser humano. 
De acordo com Marins e Giannichi (1996, p. 28) há um critério para seleção dos 
testes que incluem: a validade, a fidedignidade e a objetividade. A partir das 
exigências científicas do processo de avaliação é que se busca proporcionar 
uma avaliação segura. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Há 17 anos aproximadamente trabalhamos com pessoas acima de 60 
anos. Inicialmente apareceu uma única pessoa e após duas semanas, a segunda 
pessoa e assim o grupo foi crescendo e se consolidando. Atualmente contamos 
com 25 pessoas que participam do projeto 3 vezes na semana (segundas, 
quartas e sextas-feiras) na realização de atividades de ginástica com duração de 
uma hora. Antes de iniciar a participação no projeto é respondido um 
questionário de Prontidão para a Atividade Física, conhecido por PAR-Q1012. Em 
havendo alguma resposta afirmativa, o participante é encaminhado para 
avaliação médica e consequente liberação para participar das atividades.  

⚫ 1-Seu médico já disse que você possui um problema cardíaco e 
recomendou atividades físicas apenas sob supervisão médica? 
( ) SIM   ( ) NÃO  

⚫ 2 - Você tem dor no peito provocada por atividades físicas? 
( ) SIM  ( ) NÃO 

⚫ 3 - Você sentiu dor no peito no último mês? 
( ) SIM  ( ) NÃO 

⚫ 4 - Você já perdeu a consciência em alguma ocasião ou sofreu alguma 
queda em virtude de tontura? 
( ) SIM  ( )NÃO 

 
1012 SHEPHARD, (1988). 
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⚫ 5 - Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia agravar-se 
com a prática de atividades físicas? 
( ) SIM  ( ) NÃO 

⚫ 6 - Algum médico já lhe prescreveu medicamento para pressão arterial ou 
para o coração? 
( ) SIM  ( ) NÃO 
7 - Você tem conhecimento, por informação médica ou pela própria 

experiência, de algum motivo que poderia impedi-lo de participar de atividades 
físicas sem supervisão médica? 

 ( ) SIM  ( ) NÃO 
⚫  8- Você tem mais de 65 anos de idade e não tem costume de se exercitar 

normalmente? (  ) sim   (  )não. 
 

 
Na sequência é assinado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido autorizando a utilização de possíveis informações advindas de 
testes aplicados sendo preservada sua integridade e resguardadas as suas 
identidades ou quando permitidas, divulgadas.  

Por tratar-se de uma Oficina abordar-se-á grande parte dos testes 
preconizados ainda que nem todos sejam aplicados no projeto. 

Na sequência são realizadas avaliações morfofisiológicas e funcionais. 
Dentre as variáveis morfológicas (cineantropométricas) estão: massa corporal, 
estatura, medidas da: cintura e quadril. De posse dessas medidas calcula-se o 
índice de massa corpórea (IMC), a relação cintura/quadril e o percentual de 
gordura. Com relação às variáveis metabólicas são utilizados: teste de 
caminhada, teste de marcha estacionária. Variáveis neuromotoras: força 
muscular dos membros superiores: força de preensão manual, flexão do 
cotovelo, e teste de repetição de 1 Repetição Máxima (a instituição não possui 
tal equipamento). Força de membros inferiores: teste de impulsão vertical sem 
auxílio dos braços (considera-se um risco desnecessário), teste de levantar da 
cadeira em 30 segundos; teste de flexibilidade, flexibilidade de ombro, agilidade, 
equilíbrio. Mobilidade geral: velocidade normal de andar; velocidade máxima de 
andar; velocidade de levantar da cadeira. Nas avaliações de Okuma e Andreotti 
(2000) são incluídas as atividades de vida diária (AVD): teste de caminhar/correr 
800 m., sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa; subir degraus; 
subir escadas; levantar-se do solo; habilidades manuais; calçar meias; 

No presente estudo coletou-se as seguintes informações:  
. Para o percentual de gordura foi utilizada uma balança do tipo Tanita BF-
681/BF-682 com monitor que permite a estimativa da gordura corporal e da 
necessidade calórica, mas a proposta da bateria de avaliação são as dobras 
cutâneas de: tríceps, subescapular e suprailíaca. No presente projeto não se 
utiliza, ainda que seja proposto pela bateria, as circunferências de braço e perna; 
para a medida de estatura foi utilizado um estadiômetro de madeira; para o teste 
de flexibilidade, é utilizado o banco de wells, que mensura a flexibilidade da parte 
inferior do corpo, principalmente dos isquiotibiais, no qual são feitas três 
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tentativas, considerando para o cálculo o melhor valor obtido, sendo anotado em 
centímetros considerando o ponto mais distal atingido com o dedo. No teste de 
flexão de cotovelo  (mensura indiretamente a força dos membros superiores 
quando não se tem à disposição o dinamômetro manual) utiliza-se um relógio de 
pulso com precisão de segundos, uma cadeira com encosto reto e um haltere 
com peso de 2 kg para mulheres e 4 kg para homens (o teste indica pesos de 
2,27 kg para mulheres e 3,63 kg para homens, porém devido a dificuldade de 
encontrar pesos com esta padronização optou-se por tais pesos), e assim o 
participante tenta realizar o maior número de flexões de cotovelo, feitas de 
maneira correta e adequada, em um tempo de 30 segundos em uma única vez; 
para o teste de levantar da cadeira que mensura a força de membros inferiores, 
utiliza-se um cronômetro e uma cadeira com encosto reto, no qual o participante 
procura levantar e sentar da cadeira dentro de trinta segundos o maior número 
de vezes possíveis, sendo uma única vez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 

Em função da organização não entender a diferença entre um projeto e 
uma proposta de oficina, nos vemos obrigados a apresentar os dados coletados 
na primeira fase do presente projeto em 2019, pois o objetivo da oficina seria 
apenas repassar o modelo de avaliação e os tipos de testes adotados. 
Tabela 1 – Valores de média e desvio-padrão do grupo atendido. 

Variáveis (n=16) média Média1 desvio-padrão desvio-padrão1 

Idade (anos) 69,69  7,58  

Massa corporal (kg) 64,44 68,80 13,84 10,50 

Estatura (cm) 159 154 6 6 
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IMC (Kg/m2) 25,07 28,16 4,80  

Percentual de gordura (%) 31,62  7,86  

Kcal necessárias (Kcal) 1968,85  592,79  

Flexão de cotovelo (r30s) 17,79 15,2 4,06 4,43 

Levantar da cadeira (r30s) 14,43 13,6 3,39 3,70 

Flexibilidade (cm) 30,80 26,50 6,75 8,45 
1 valores de média e desvio-padrão do estudo longitudinal de Aptidão Física e Envelhecimento em São Caetano do Sul 
(MATSUDO, 2000). 

 

Metodologicamente não é usual referenciar valores comparativos sem 
que se utilize a estatística inferencial para verificação de possíveis diferenças 
estatisticamente significantes. Porém, os dados da pesquisa utilizados para 
comparação não apresentam o número de sujeitos e nem informa acerca da 
normalidade ou não dos dados. Assim, os dados que foram possíveis apresentar 
estão colocados ao lado como modelo meramente pedagógico de verificação.  
 
Considerações Finais 
 

Neste grupo estão pessoas que participam de 2 a 16 anos. Durante este 
período ocorreu o falecimento de 4 membros do grupo. Importante salientar que 
nenhum relacionado às atividades monitoradas 

Em que pese a o avançar da idade e diminuição em alguns parâmetros 
funcionais, infere-se que a participação no projeto tem auxiliado a retardar o 
processo cronológico de envelhecimento e promover a prevenção de quedas ou 
outros tipos de acidentes comuns à terceira idade.  
 
Formas de contato com a ação: 
Atual coordenador: lairbersch@hotmail.com 
Idealizador do projeto e em licença sabática: albertosmadureira@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
8986/2003 
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BMC: BUSINESS MODEL CANVAS COMO FERRAMENTA DE 

PLANEJAMENTO 

 
Rosely Cândida Sobral1013 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Valdir Serafim Junior1014, Carlos Eduardo Camargo Arano1015,  
Lamike Liege Loof1016, Thainara Girardi⁵ 

 
Área Temática: Trabalho 

Linha de Extensão: Empreendedorismo 
Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: Modelo de negócios; plano de negócios; cliente. 
  
Resumo: 
 
O presente trabalho objetiva expor como pode ser realizado um plano de 
negócios utilizando o Modelo de Negócios Canvas, ferramenta eficiente e 
simplificada que auxilia nos quesitos de planejamento. O tema será exposto em 
uma oficina com duração de duas horas, que contará com 6 grupos de 4 
pessoas, totalizando 24 participantes, majoritariamente acadêmicos. Será 
utilizado um quadro principal Canvas e dois quadros de apoio, quadro de 
proposta de valor e mapa de empatia. Espera-se que a oficina auxilie na 
elaboração do plano de negócios, utilizando como ferramenta o Modelo de 
Negócio Canvas, para otimizar o processo de planejamento de um projeto. 
 
Apresentação 
 
O termo empreendedorismo está cada dia mais presente na vida do brasileiro. 
Segundo a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), realizada em 49 
países e desenvolvida no Brasil em 2018 com o apoio do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), cerca de 52 milhões de 
brasileiros com idade entre 18 e 64 anos estavam à frente de um 
empreendimento ou tinham planos para abertura de um negócio, um aumento 
que pode se relacionar com a identificação de oportunidades no mercado e a 
busca por estabilidade (AGÊNCIA BRASIL, 2019). 
Com o surgimento de novos empreendimentos, os questionamentos a respeito 
do que é preciso ser feito aumentam. Além de algumas características listadas 
como importantes e necessárias para quem toma a atitude de empreender, como 
conhecer o mercado, os clientes e fornecedores, o planejamento antes de 
qualquer coisa é fundamental. O planejamento vai ser a ferramenta principal para 

 
1013 Doutoranda, Administração; UNIOESTE. E-mail: rsobral31@yahoo.com.br.  
1014 Doutorando, Ciências Contábeis; UNIOESTE. E-mail: jr_valdir@hotmail.com. 
1015 Bacharel, Administração; UNIAMÉRICA. E-mail: cadu.nofear@gmail.com. 
1016 Bacharel, Administração; UNIOESTE. E-mail: lamike_loof@hotmail.com. 
5  Bacharelanda, Administração; UNIOESTE. E-mail: Thainaraggirardi@gmail.com. 
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atingir o domínio pleno do negócio, traçando estratégias a fim de alcançar o 
objetivo pretendido (DOMINGOS, 2012).  
Considerando o exposto, a elaboração de um plano de negócios antes de iniciar 
a atividade é determinante para o sucesso do empreendimento. Porém, 
sabemos que a elaboração de um plano de negócios não é simples e demanda 
um tempo maior. Assim, pensando na otimização desse tempo e na 
simplificação, o Modelo de Negócios Canvas se torna uma ferramenta eficiente 
nestes quesitos de planejamento, além de ajudar na identificação de quem é o 
cliente, qual problema ele precisa resolver, qual produto ou serviço pode ajudá-
lo e como se ganha dinheiro com isso.  
 
1 Modelo de Negócios  
 
O termo “modelo de negócio” ganha destaque na década de 90 quando há o 
surgimento da web, que além de resultar em transformações significativas na 
sociedade, fez com que houvesse mudanças na forma de realizar negócios, nos 
relacionamentos interpessoais e na aproximação de mercados, dando início às 
chamas empresas ponto com. (OROFINO, 2011). 
Para Teece (2010), o modelo de negócio propicia a lógica e fornece dados e 
outras evidências que demonstram como um negócio cria e entrega valor ao 
cliente. Portando, um modelo de negócio define como uma empresa cria e 
distribui valor aos clientes e converte esses pagamentos em lucros para a 
empresa, e para tal é necessário a criação de um modelo de negócio 
diferenciado, difícil de ser copiado. 
Modelo de negócio pode ser descrito também como “a lógica de criação, entrega 
e captura de valor por parte de uma organização” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 
2010, p.14). Do ponto de vista de Johnson; Christensen e Kagermann (2008), 
um modelo de negócio consiste em quatro elementos que definem como a 
empresa cria valor para si enquanto fornece valor ao consumidor. 
 

• Componentes do modelo de negócios  
 

Johnson; Christensen e Kagermann (2008) descrevem em quatro blocos os 
componentes do modelo de negócios, valor do consumidor e fórmula do lucro, 
que definem valor para o cliente e para empresa, recursos-chave (pessoas, 
tecnologia, produtos, instalações, equipamentos, canais e marcas) e processos-
chave (treinamento, desenvolvimento, fabricação, orçamento, planejamento, 
vendas, serviços, regras, métricas e normas de uma empresa) que descrevem 
como esse valor será entregue tanto para o cliente quanto para a empresa. Já 
Teece (2010) definiu em seis os componentes para a construção de um bom 
modelo de negócios, categorizando em cliente, tecnologia a ser empregada, no 
desenvolvimento da proposta de valor, mercado alvo, receitas, rede e captura de 
valor. 
Osterwalder e Pigneur (2010) acreditam que para melhor descrição de um 
modelo de negócios, é importante que este tenha nove componentes básicos 
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que mostram a lógica de como uma organização pretende gerar valor. São elas: 
segmentos de clientes (define os grupos de pessoas ou organizações que uma 
empresa busca alcançar), proposta de valor (descreve o pacote de produtos e 
serviços que criam valor para um segmento de clientes específico), canais 
(descreve com uma empresa se comunica e alcança seus segmentos de clientes 
para entregar uma proposta de valor), relacionamento com cliente (descreve os 
tipos de relação que uma empresa estabelece com segmentos de clientes 
específicos), fontes de receita (representa o dinheiro que uma empresa gera a 
partir de cada segmento de cliente), recursos principais (descreve os recursos 
mais importantes exigidos para fazer um modelo de negócio funcionar), 
atividades-chave (descreve as ações mais importantes que uma empresa deve 
realizar para fazer o modelo de negócio funcionar), parcerias principais 
(descreve a rede de fornecedores e os parceiros que fazem o modelo de negócio 
funcionar) e a estrutura de custo (descreve todos os custos envolvidos na 
operação de negócios). 
 

2 A ferramenta Business Model Canvas (BMC) 
 
Segundo Fritscher (2009), o Business Model Canvas pode ser definido pela 
observação como um conjunto de nove blocos de construção. Estes blocos 
foram derivados através de uma profunda revisão da literatura e de inúmeros 
conceitos sobre modelos de negócios. Baseado neste ponto de vista, o modelo 
de negócios de uma organização é a representação de forma simplificada de sua 
lógica de negócios, observada sob a ótica estratégica. 
De acordo com os autores Trimi e Berbegal-Mirabent (2012), o Business Model 
Canvas é estruturado em nove blocos seguindo está lógica: 1 – Segmento de 
clientes, 2- Proposta de valor, 3 – Canais, 4 – Relacionamento com clientes, 5 – 
Fontes de receita, 6 – Recursos-chave, 7 – Atividades chave, 8 – Parcerias-
chave e 9 – Estrutura de custos. Trimi e Berbegal-Mirabent (2012) afirmam ainda 
que com o intuito de uma melhor compreensão e analise da estrutura da 
empresa, os nove blocos descritos por Osterwalder e Pigneur (2014), podem ser 
associados pela área de ontologia utilizando um critério similar ao Balanced 
Score Card (BSC). Portanto são previstas quatro perspectivas fundamentais 
para a organização: produtos, clientes, atividades e finanças. Sobre a 
perspectiva de produtos (bloco 2), que descreve a proposta do negócio, as quais 
são os produtos e serviços prestados ao público-alvo. Já os blocos 1, 3, 4 estão 
relacionados ao envolvimento do cliente, definição do mercado alvo, das 
demandas, de como o cliente percebe o valor entregue, qual o tipo de 
relacionamento a empresa manterá com cada segmento de clientes. Já sob a 
perspectiva da gestão de atividades (blocos 6 a 8), refere-se as funções da 
logística e produção, articulação entre parceiros-chave (stakeholders) e a 
empresa. Por fim, informações relacionadas à sustentabilidade da empresa, 
estrutura de custos e como irá obter recursos (bloco 5 e 9), são considerados na 
perspectiva financeira. 
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A Figura 1 ilustra como esses nove blocos interagem dentro das quatro 

perspectivas: 

 

Fig.1. Business Model Canvas. Fonte: Adaptado de Osterwalder, Pigneur e Clark (2010). 

 
Procedimentos Adotados 
 
O Canvas é uma ferramenta prática de modelagem que utiliza de técnicas visuais 
dinâmicas para desenhar, redefinir e explorar o potencial de inovação de 
negócios novos ou existentes. Dividido em nove blocos, o Canvas precisa ser 
compreendido para sua efetiva elaboração. 
Mais do que uma “matriz a ser preenchida”, o Canvas representa a criação de 
modelos de negócio focados no mercado e em suas características mais 
relevantes.  
Na oficina Business Model Canvas na prática, os alunos estarão imersos nos 
principais conceitos da ferramenta, através da apresentação dos conteúdos e 
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em como aplicar o que foi apreendido em projetos pessoais ou empresariais, 
desenvolvendo o quadro Canvas em grupo. Ao sair do evento, o aluno estará 
capacitado para modelar negócios com o uso efetivo do BMC. O tema será 
exposto em uma oficina, na qual o participante irá receber toda a teoria proposta 
pelos palestrantes em um primeiro momento, ao final desta etapa serão sanadas 
as possíveis dúvidas que venham a surgir durante a explanação. Já no segundo 
momento os participantes terão contato com as matrizes (Canvas, Canvas da 
Proposta de Valor e Mapa de Empatia), além dos demais materiais necessários 
para o desenvolvimento da atividade. Está etapa consiste em repassar uma ideia 
inicial ou problema para o desenvolvimento de uma empresa, um insight que 
guiará o participante durante a atividade, promovido pelos palestrantes. Todo o 
processo será guiado e observado pelos responsáveis pela oficina, afim de sanar 
eventuais dúvidas. Ao final todos os grupos irão apresentar seus modelos de 
negócios, que serão avaliados caso a caso. A oficina será aplicada a 6 grupos 
com 4 pessoas, a utilizar as matrizes impressas em papel A1 e A2, além de post 
its e pincel atômico (ponta fina). Ao final o participante terá capacidade de 
produzir seu próprio modelo de negócios que guiará seu planejamento 
estratégico, uma melhor definição do seu público-alvo, da proposta de valor 
(produto ou serviço) e lucrar com isso. 
 
Considerações Finais 
 
Ter um documento como o plano de negócios é importante para ajudar a 
coordenar a equipe, conversar melhor com parceiros e lembrar quais são seus 
objetivos dentro de uma empresa. A dificuldade está no acesso de seus 
membros que, para entendê-lo, precisam ler um texto longo e pouco prático. 
Com a finalidade de apresentar outra opção ao elaborar um plano de negócio, o 
objetivo da oficina é expor o Business Model Canvas, modelo simplificado que 
demonstra o funcionamento administrativo da empresa em apenas um quadro. 
Sendo assim, uma ferramenta mais rápida para resumir o plano de negócios e 
ajudar nas tomadas de decisões, além de contar com reforço visual que facilita 
a orientação para outras pessoas em sua utilização. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo de Foz do Iguaçu - NAE-FOZ 
Av. Tarquinio Joslim dos Santos, 1300 - Foz do Iguaçu - PR, 85870-650. 
Telefone: (45)3576-8119 
E-mail: consultores.nucleofoz@gmail.com 
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Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 
Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: Patronato; Drogas; Extensão. 
 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo propiciar um espaço de discussão crítica 
a respeito do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Este 
trabalho origina-se a partir das experiências e inquietações surgidas da prática 
da equipe do Programa Patronato de Toledo/PR. Consiste na execução de uma 
oficina estruturada em três momentos básicos: inicial, intermediário, e 
sistematização e avaliação, que ocorrerá durante o XIX Seminário de Extensão 
da Unioeste. 
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Apresentação 
 

O Programa Patronato de Toledo-PR é em um órgão de execução penal 

em meio aberto. O Programa é mantido por meio de uma parceria entre a 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) Secretaria de 

Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP) e a Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE - Campus Toledo-PR. Possui como 

público alvo os(as) assistidos(as)1025 em cumprimento de penas e medidas 

alternativas em meio aberto, egressos(as) do sistema prisional e seus familiares. 

A equipe do Programa Patronato de Toledo-PR é composta por professores(as) 

orientadores(as), técnicos(as) recém-formados(as) e acadêmicos(as) das áreas 

de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Direito e Administração.  

Atualmente o Patronato possui um público de 5131026 assistidos(as) 

ativos. Dentre os motivos que os(as) tornaram público de nosso equipamento 

variam muito. Verificamos que a demanda da temática das drogas1027 

(uso/abuso/dependência ou tráfico) é recorrente, tanto na ocorrência de delitos 

específicos que chegam ao Programa para o cumprimento de Penas e Medidas 

Alternativas, quanto enquanto uma demanda subjacente a outras práticas 

delituosas.  

Importante ressaltarmos que, desses delitos, nota-se uma frequência de 

processos diretamente relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da 

lei de Drogas nº 11.343/2006. No primeiro caso verificamos que nosso público 

frequentemente responde pela prática delituosa de embriaguez ao volante e, já 

sobre o segundo caso, constatamos que acabam chegando ao equipamento 

devido a prática de porte de drogas ilícitas para consumo e/ou tráfico. Somando 

 
1025 Denominação para designar os sujeitos egressos do sistema penal quanto aos autores de 
crimes de menor potencial ofensivo (beneficiados com penas ou medidas alternativas à prisão) 
(DEPEN, 2014). 
1026 Número retirado da “Planilha de Perfil Abril/2019” instrumental de uso interno do Programa 
para cadastro dos(as) assistidos(as) que frequentam o Patronato. 
1027 Estaremos trabalhando com a compreensão de que Drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, são 
substâncias não produzidas pelo organismo e que, em contato ou introduzida em um organismo 
vivo, pode produzir alterações no mesmo (BRASIL, 2010). 
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esses dois casos, dos(as) 513 assistidos(as) ativos, 130 estão respondendo por 

esses processos, correspondendo a 25,3% de todo o nosso público. 

A partir dessas demandas, e considerando que o uso/abuso/dependência 

e tráfico de substâncias não estão apenas relacionados diretamente aos delitos, 

mas que também fazem parte da história de vida de outros(as) assistidos(as) 

que cometeram algum delito, analisamos como importante a realização desse 

trabalho pela recorrência dessa temática em nossos atendimentos. Essa 

premência da discussão sobre as drogas em nossos atendimentos, nos remete 

a ideia de que a relação entre seres humanos e drogas é algo histórico. E é 

justamente pensando nessa relação da humanidade com o uso das drogas por 

diversos motivos (culturais, religiosos, sociais, pessoais, etc.), que vemos como 

fundamental a execução dessa oficina para proporcionar um espaço de 

discussão (MACHADO e BOARINI 2013). 

Pensando nessa realidade, temos como objetivo proporcionar a criação 

de um espaço de debate sobre essa temática, especialmente com o público 

universitário, uma vez que foi possível verificar que a ocorrência de consumo de 

drogas lícitas e ilícitas por esse público está na faixa de 72% para o consumo de 

álcool nos últimos 12 meses e em 35,8% para o consumo de drogas ilícitas, 

também nos últimos 12 meses (BRASIL, 2010). Além disso, buscaremos trazer 

uma reflexão sobre as alterações na Política Nacional sobre Drogas1028, bem 

como a discussão sobre a Estratégia de Redução de Danos1029, com o objetivo 

de aproximarmos a realidade do público universitário com a realidade do público 

do Patronato. 

Por fim, esperamos que com esse trabalho possamos contribuir com a 

discussão de um assunto tão significativo, uma vez que as drogas fazem (e 

farão) parte da história da humanidade, vemos como fundamental explorarmos 

 
1028 Decreto 9.761, de 11 de abril de 2019. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm. Acesso em: 25 de 
maio de 2019.   
1029 Segundo a International Harm Reduction Association (2010, p.1) a Redução de Danos 
consiste em “[...] um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados 
ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas.  
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os espaços da universidade para possibilitar a compreensão e a discussão dessa 

temática.  

 

Procedimentos Adotados  
 

A oficina ocorrerá nas dependências da Unioeste Campus Toledo-PR, 

durante o XIX Seminário de Extensão da Unioeste. A atividade comportará até 

20 pessoas, e terá a duração aproximada de 01h30, sendo o público alvo os(as) 

participantes do seminário.  

Para o desenvolvimento da atividade, utilizaremos a metodologia de 

oficina, que segundo Afonso (2006), caracteriza-se como:  

 

Um trabalho estruturado com grupos, independentemente do número de 

encontros, sendo focalizado em torno de uma questão central que o grupo se 
propõe a elaborar, em um contexto social. A elaboração que se busca na 
Oficina não se restringe a uma reflexão racional mas envolve os sujeitos de 

maneira integral, formas de pensar, sentir e agir (Afonso, 2006, p.09). 

 

Ainda segundo a autora, a oficina é constituída por três momentos 

básicos: inicial, intermediário, e sistematização e avaliação. O primeiro momento 

consiste em preparar o grupo para a oficina, com atividades de “aquecimento” 

por meio de brincadeiras ou uma conversa; o segundo, são ofertadas múltiplas 

atividades para auxiliar na reflexão sobre o tema proposto; e o terceiro, será 

visualizada a produção da oficina.   

Sendo assim, procederemos da seguinte forma: inicialmente ofertaremos 

a “dinâmica dos alimentos”, a qual terá uma discussão acerca das escolhas que 

cada um fez, atrelando ao motivo pelo qual as pessoas escolhem (ou não) usar 

determinadas substâncias, buscamos relacionar a dinâmica com o uso de 

drogas. Também trabalharemos o conceito de exclusão, refletindo 

principalmente sobre a exclusão social que ocorre em uma sociedade que ainda 

insiste em tratar o uso de substâncias como “caso de polícia” e não como “caso 

de política”. A atividade terá um total de 00h15.  
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No segundo momento, dividiremos os(as) participantes em até quatro 

grupos de no máximo cinco pessoas, no qual, receberão um conjunto de 

materiais (prancheta com uma folha sulfite em branco para anotações, caneta e 

um caso fictício elaborado pelos(as) oficineiros(as)). Nessa etapa da atividade 

os(as) participantes receberão perguntas para orientar a discussão dos casos, 

assim como terão que levantar demandas e possíveis intervenções. 

Posteriormente serão socializadas as percepções e intervenções de cada grupo, 

com duração de até 00h30. 

No terceiro momento realizaremos o resgate dos principais pontos 

trazidos pelos grupos; a articulação entre o primeiro e segundo momento da 

oficina e por fim, os esclarecimentos de dúvidas. Esse momento da atividade 

terá cerca de 00h45.  

 
Resultados  
  

Com a oficina proposta buscamos refletir sobre esse assunto que ainda 

gera muitos debates, tanto com quem discute o processo de descriminalização 

e o processo de mercantilização das drogas quanto ao próprio uso, propondo 

esclarecimentos sobre as drogas e seus impactos na sociedade. Procuramos 

também esclarecer alguns conceitos ainda desconhecidos pela maioria da 

população, com o intuito de estabelecer uma reflexão crítica. Nosso intuito é 

produzir um debate qualificado dentro do ambiente universitário, com futuros 

profissionais que possam vir a trabalhar com essas demandas, uma vez que 

essa temática produz reflexos e ressonâncias em diferentes setores da 

sociedade atrelados à saúde, segurança, educação e outros.  

Sendo um contexto universitário, com a característica de extensão, um de 

nossos objetivos é que através das discussões geradas nessa oficina, possa 

mobilizar os(as) participantes a levar esse debate à comunidade. Esperamos 

através desse debate, poder apresentar a rede de atendimentos psicossocial; 

bem como problematizar as mudanças que estão ocorrendo na política de 
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drogas, promovendo assim o acesso às informações referentes aos direitos de 

atendimentos à saúde.  

Por fim, esperamos que os(as) participantes possam, por meio da oficina, 

refletir criticamente e ampliar sua visão sobre a questão das drogas, não 

pensando o uso, abuso e dependência como um fenômeno atinente apenas do 

indivíduo, mas, percebendo que estão relacionadas ao movimento histórico; um 

contexto social; estabelecimento de políticas públicas e garantia de direitos; 

relações familiares e comunitárias, onde as drogas enredam e articulam uma 

série de elementos. 

 
Considerações Finais  
 

Diante do exposto, a oficina tem a intenção de apresentar uma das 

demandas do Programa Patronato de Toledo/PR, bem como a forma que temos 

pensado essa temática, sensibilizando e ampliando a visão que as pessoas têm 

sobre o uso, abuso e dependência, tratamento e atendimento dessa população. 

Assim, possibilitando um espraiamento e uma reflexão para além da 

compreensão dos(as) participantes a respeito da temática. Dada a 

contemporaneidade da discussão, pensando as alterações e os debates que 

estão se produzindo em torno das mudanças da política de drogas, a oficina 

serve como uma plataforma disparadora de ações que possam ser levadas à 

comunidade. Dessa forma reafirmamos a importância das atividades de 

extensão no acolhimento, compreensão e atendimento das demandas da 

comunidade externa à universidade, como uma forma de retorno direto e 

palpável das atividades produzidas no âmbito acadêmico, rompendo com o 

encastelamento universitário. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Endereço: 
Rua Rui Barbosa, nº 1810, Centro, Toledo – Paraná 
 
E-mail geral: 
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patronato.equipe@gmail.com 
psicologia.patronato@hotmail.com 
ssocial.patronato@hotmail.com 
 
Telefone:  
(45) 3252-0865 
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Resumo 
 
A Oficina tem o objetivo de auxiliar os participantes na elaboração de seu 
currículo e de criar uma experiencia de simulação de entrevistas. Desta forma, 
realiza-se primeiramente uma apresentação sobre como estruturar o currículo e 
quais informações devem constar nele, em seguida, apresenta-se algumas dicas 
de como se portar na entrevista, abordando as questões que geralmente são 
feitas durante este processo, bem como aspectos relacionados ao marketing 
pessoal. Depois disso, volta-se para a parte prática da Oficina, onde os 
participantes desenvolvem seu currículo e posteriormente, em duplas, se realiza 
a dinâmica de simulação de entrevistas. 
 
Apresentação 
 

Com a competitividade vivenciada no mercado atualmente, as empresas 
vêm se tornando cada vez mais exigentes no momento da contratação de novos 
colaboradores, de modo que, a utilização do marketing pessoal se tornou grande 
importância durante os processos seletivos (BRUGGER, PRATES e SILVA, 
2016). Esta ferramenta tem o objetivo de promover o indivíduo, destacando seus 
pontos positivos no âmbito profissional e, também, pessoal (SILVEIRA et al., 
2017) 

O marketing pessoal engloba elementos como currículo, ética, etiqueta, 
capacidade de se comunicar claramente e demais aspectos que possam agregar 
valor à imagem do indivíduo, fazendo com que este se destaque (MELO, 2016). 
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Sendo assim, é indispensável que o candidato conheça e utilize esta ferramenta 
em suas experiencias profissionais, principalmente durante o processo seletivo 
para uma vaga de emprego (BRUGGER, PRATES e SILVA, 2016). 

O processo seletivo refere-se ao momento em candidatos recrutados para 
uma vaga são avaliados por meio de técnicas pré-definidas que variam conforme 
o cargo, dentre estas técnicas pode-se citar: análise de currículo, entrevista, 
testes/provas e dinâmicas de grupo (AVANCINI e CRUZ, 2014). Destaca-se que 
as técnicas mais comuns usadas pelas empresas são a análise do currículo e a 
entrevista (FERREIRA e VARGAS 2014). 

A análise do currículo costuma ser o primeiro contato que a empresa tem 
com os candidatos recrutados para uma vaga (BAYLÃO e ROCHA, 2014). 
Portanto, deve ter clareza e ser organizado e objetivo (MELO, 2016). A análise 
de currículo, além de auxiliar no exame da experiência profissional e da formação 
acadêmica do candidato, também ajuda o responsável pelo processo seletivo a 
formular perguntas perolizadas para cada candidato no momento da entrevista 
(AVANCINI e CRUZ, 2014). 

A entrevista é caracterizada por ser subjetiva, pois depende da análise e 
interpretação que o entrevistador faz das respostas fornecidas pelo candidato, 
mas por se tratar de um contato pessoal entre um representante da empresa e 
potencial novo colaborador, costuma ter grande influência na decisão final de 
quem será contratado (FERREIRA e VARGAS, 2014). As perguntas realizadas 
na entrevista têm o objetivo de levantar informações complementares que não 
constam no currículo e conhecer mais da personalidade de cada pessoa, 
observando suas atitudes e características pessoais, sociais e intelectuais 
(AVANCINI e CRUZ, 2014). 

A capacidade técnica e as experiencias podem ser avaliadas por meio do 
currículo, por isso, por meio da interação direta com o candidato no momento da 
entrevista, deve-se deixar claro as características pessoas que o candidato tem 
e que as empresas costumam valorizar atualmente, como: inteligência 
emocional, proatividade, capacidade de liderança, de trabalhar em equipe e de 
se adaptar rapidamente, tomando decisões assertivas diante de situações 
inesperadas (BAYLÃO e ROCHA 2014). 

 
Procedimentos Adotados 

 
Com o objetivo de auxiliar os participantes na elaboração de seu currículo 

e de criar uma experiencia de simulação de entrevistas. Primeiramente, será 
realizada uma apresentação sobre como estruturar o currículo e quais 
informações devem constar nele. Neste momento, serão aparentadas algumas 
dicas para elaboração do currículo, as quais estão listadas e descritas no Quadro 
1. 
 
Quadro 1 – Dicas para elaboração do currículo 

Dica  Descrição 
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Cuide do design 
de seu currículo 

Na grande maioria das situações, a simplicidade e a 
objetividade podem ser muito mais importantes do que um 
currículo inovador e diferenciado. Salvas raras exceções 
(como se estiver se candidatando para uma vaga de design 
gráfico ou publicidade), menos é mais ao apresentar seu 
perfil profissional em um processo seletivo. 
 

Estruture seu 
currículo 
adequadamente 

Ao desenvolver um currículo, seu foco deve estar em 
facilitar a vida do recrutador para que ele encontre as 
informações rapidamente. Garanta que seu currículo esteja 
dividido em seções como: dados pessoais, objetivo, 
histórico profissional, formação acadêmica e outras 
qualificações. 

Preencha seus 
dados pessoais 
no currículo 
 

O recrutador precisa de seus dados para entender parte de 
seu perfil e para conseguir entrar em contato com você para 
futuras etapas de seleção. Assim, descreva seu nome 
completo, endereço residencial, bairro, cidade, celular com 
DDD, telefone residencial com DDD ou algum outro número 
de telefone no qual você possa ser encontrado, e-mail, 
nacionalidade, idade, estado civil e número de filhos. 

Descreva seu 
histórico 
profissional 

As suas experiências profissionais anteriores podem ser os 
principais critérios para a conquista de seu emprego. Você 
deve apresentar de maneira sucinta, em seu currículo, suas 
experiências profissionais: a empresa que trabalhou, o 
período de atuação neste trabalho, o cargo que exercia e 
quais eram as suas responsabilidades no cargo. 

Apresente 
outras 
qualificações 

você pode esclarecer melhor sua real aderência à vaga 
através dos conhecimentos em idiomas que possui, de 
cursos de curta duração que complementam sua formação 
e experiências que realizou (como intercâmbios ou 
trabalhos voluntários). 
 

Revise com 
cuidado seu 
currículo 

Após a confecção do seu currículo, é importante você 
dedicar tempo para revisá-lo com cuidado para evitar erros 
clássicos, como por exemplo um currículo com mais de 2 
páginas de extensão, com erros de português ou com 
informações duvidosas. 
 

Fonte: adaptado de Lopes (2017). 
 

Dando sequência a oficina, apresenta-se algumas dicas de como se 
portar durante a entrevista, onde, primeiramente, explana-se sobra as principais 
perguntas que costumam serem feitas pelos entrevistadores, sendo 
apresentadas as listadas por Richardson (2016 s./p.): 
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• Por que você quer trabalhar aqui? 

• Quais são seus planos profissionais/pessoais para os próximos 
anos? 

• Quais foram seus piores erros profissionais? 

• Quais foram seus maiores sucessos profissionais? 

• Qual o motivo da sua saída do emprego anterior? 

• Quais são seus pontos mais fortes? 

• Quais são seus pontos mais fracos? 

• O que a empresa ganharia contratando você? 

• Por que devo escolher você? 

 
Além disso, também se destacará algumas dicas apontadas por Melo 

(2016) referente a cuidados com a aparência, momento em que se destacará 
que não é necessário estar vestido com roupas caras ou de marca, mas sim 
vestir-se de forma adequada para esta ocasião. Além disso, também será 
abordado, seguindo o exposto pelo mesmo autor, a importância da boa 
comunicação, o que significa conseguir se comunicar com qualquer pessoa, 
fazendo-se entender de forma clara. 

Depois desta abordagem teórica sobre o currículo e o processo de 
entrevista, será realizada a parte prática, que é composta pela elaboração do 
currículo, onde será entregue para os participantes da oficina, um modelo de 
currículo previamente impresso em papel A4, que deverão preenche-lo. Feito 
esta etapa será possível realizar a última parte da oficina, momento em que os 
participantes, em duplas, farão uma simulação de entrevista. 

 
Considerações Finais 

 
 Esta oficina tem o objetivo de auxiliar os participantes a elaborarem seu 
corriculo e se prepararem para o processo seletivo das empresas, dando 
especial atenção ao momento da entrevista. Desta forma, espera-se preparar as 
pessoas para se destacarem no mercado de trabalho futuramente, por meio da 
utilização do marketing pessoal. 
 
Forma de contato com a ação 
 
Os participantes desta ação podem ser contatados por meio dos e-mails:  
geysler_rogis@yahoo.com.br; thayse_ana@yahoo.com; 
patricia_reckziegel@hotmail.com; gabiassmi@gmail.com. 
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HIP HOP DANCE  

 
 

Thatyane Andressa da Silva Santos (Professora de Hip Hop). 
Auxiliar: Julio Cesar da Silva Santos. 

Área Temática: (Artes) 
Modalidade: (Danças Urbanas) 

Palavras-chave: Oficina Dança Hip Hop 
 
 

Resumo 
 

Diferente de outros estilos de dança o Hip Hop dance foi criado de forma 
natural, as pessoas se reuniam nas festas e faziam chamados Passos sociais, 
que era quando uma pessoa criava uma sequência de passos e as outras a 
copiavam fazendo com que todos que estavam na festa acabassem entrando na 
dança! Por isso esse estilo de dança se adequa para todas as pessoas sem fazer 
distinção de corpos. 
Hoje o cenário das danças urbanas no Brasil tem crescido cada vez mais, temos 
vários artistas do nosso país que são referências em vários lugares do mundo 
fazendo com que nossa cultura seja levada para outros povos! Existem também 
vários eventos que atraem uma quantidade imensa de pessoas para se 
aperfeiçoar com professores brasileiros e estrangeiros, essa dança já deixou de 
para muitas pessoas apenas um hobby, o mercado de professores de Hip Hop 
Dance tem crescido muito devido aos artistas americanos que popularizaram em 
nosso país esse estilo de música e de dança, por isso a cada dia que se passa 
a procura de jovens por esse estilo de dança só aumenta. 
 
A oficina terá uma duração de 1:30 uma hora e meia sendo 45 minutos teórica 

e 45 pratica. 
 

As materiais seriam: 
Aparelho de som (caixa amplificada). 

Espaço físico adequado as aulas de dança. 
Espelho. 

Caderno e caneta. 
 

 
 

Apresentação 
 
     Em meados da década de 80 começou a se formar um estilo de dança que 
depois de algum tempo passou a ser entendido como Hip Hop Dance. Mas qual 
é a origem do termo Hip Hop? Até o início dos anos 80 o movimento cultural que 
tomava forma dentro de um bairro que se chama Bronx em Nova York já a quase 
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dez anos ainda não tinha um nome oficial, foi apenas em 1982 em uma entrevista 
dada pelo rapper Afrika Bambaataa ao jornal The villange voice quando 
questionado qual seria o nome desse movimento popular, ele respondeu com o 
termo HIP HOP. 
Antes desse termo ser oficializado pelo Rapper alguns outros nomes bastantes 
peculiares eram utilizados para se referir as festas do Bronx, como: Boyoyoing, 
Hippity Hops e Hip Hops. 
O termo Hip Hop ganhava cada vez mais força, com isso, baseado nas músicas 
que eram tocadas nas festas se originalizou o termo Hip Hop Music com o intuito 
de promover as músicas que faziam parte daqueles encontros, fazendo com que 
o nome ficasse ainda mais em evidência. 
Em 1986, as danças que eram feitas nas festas passaram a se chamar HIP HOP 
DANCE, que eram passos sociais feitos juntamente com vários outros estilos de 
dança, fazendo com que até hoje esse estilo se destaque pela sua diversidade 
e infinidade de autoconhecimento corporal e mental. 
 
Resultados 
 

• Realizar aulas de técnica e fundamentos da dança; 

• Desenvolvimento montagem de coreografia; 

• Promover ritmo, peso, fluência, coordenação motora, qualidade de vida; 

• Integração social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações Finais 
 
É de suma importância a presença da arte em faculdades, universidades 
especificamente o Hip Hop, já que são pouco artistas que levam consigo esta 
dança, e são pouco lugares que sedem espaço para mostrar este trabalho. 
Atualmente estou com 9 anos de dança onde me especializei com workshop, 
Palestras, eventos onde fui competidor, outros em que fui jurado dentro e fora 
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do Paraná não só levando o nome da cidade mas também do estado, participo 
de Grupo Profissional de Break chamado Tolebreaker’z.   
 
 

Desde já agradeça a atenção. 
 
 

Forma(s) de contato com a ação 
 

Thatyane Andressa da Silva 

(TEL): (45) 99801-6264. 
E- MAIL : thaty.andressa02@gmail.com 

 
Minha Página no Facebook: Thatyane Andressa . 

Pagina do Grupo: Tolebreaker’z Crew . 
 

Referências 

O Hip |Hop dance por Henrique Bianchini 
https://www.youtube.com/watch?v=yhUvgpKE_DQ 
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INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

 
 
 

Adriane de Castro Martinez1034 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Alessandra Aparecida Moreira Martins2; Fernanda Vigliato 

Chasko2; Anny Carolliny Cruz2, Karine Ribeiro Alves2; Camila Safranski 
Martins2; Júlia Reis Conterno2; Kamila Caroline Minosso2 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis; Prevenção de 
Doenças; Educação em Saúde. 

 
Resumo 
 

A partir de 2015 a terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis 
passou a ser adotada pelo campo da saúde no Brasil, em substituição à 
expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis. As IST são adquiridas, 
principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa 
infectada. Dentre as ISTs serão abordadas as consideradas mais evidentes no 
cotidiano, dentre elas: HIV/AIDS, HPV, Hepatite, Sífilis, Gonorreia e Clamídia. 
Será abordado o tema de forma expositiva dialogada. 
 
 
Apresentação 
 

A partir de 2015 a terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST) passou a ser adotada pelo campo da saúde no Brasil, em substituição à 
expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). A mudança de 
denominação levou em conta que internacionalmente e que diversas entidades 
como, Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas) e a sociedade científica de forma geral já havia adotado a nova 
denominação (BRASIL, 2015).  

O motivo da mudança decorre principalmente porque seria mais correto, 
do ponto de vista conceitual, a utilização da denominação Infecção do que 
doença, pois uma infecção pode ser transmitida mesmo sem a evidência de 
sinais e sintomas. Nesse sentido, as IST são frequentes, têm múltiplas etiologias 
e apresentações clínicas e causam impacto na qualidade de vida das pessoas, 
nas relações pessoais, familiares e sociais (BRASIL, 2015).  

 
1Docente, odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: adriane.martinez@unioeste.com. 
2Discentes, enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: alessandraamm@hotmail.com 
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As IST são adquiridas, principalmente, por contato sexual sem o uso de 
camisinha com uma pessoa que esteja infectada. As manifestações das ISTs 
são diversas, mais comumente surgem feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas 
coceiras, dor ao urinar, dor na relação sexual, mau cheiro (BRASIL, 2014; 
BRASIL, 2015). 

Dentre as ISTs abordar-se as que são consideradas mais evidentes no 
cotidiano, dentre elas: HIV/AIDS, HPV, Hepatite, Sífilis, Gonorreia e Clamídia. 

 
HIV/AIDS  

O HIV é a sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência Humana, sendo 
responsável posteriormente pelo desenvolvimento da AIDS (Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida), pois ataca o sistema imunológico (linfócitos T 
CD4+) que atua para defender o organismo de infecções diversas. Este vírus 
age atacando o sistema imune, principalmente os linfócitos T CD4+, desta forma, 
a pessoa infectada fica muito mais suscetível a adquirir doenças visto que o 
sistema imune encontra-se comprometido (BRASIL, 2014). 

O HIV é transmitido principalmente por via sexual. Outra via importante de 
transmissão é a via sanguínea. Atualmente esta forma de transmissão está mais 
relacionada a usuários de drogas injetáveis que fazem compartilhamento de 
seringas e agulhas. Felizmente, os bancos de sangue fazem uso de testes 
altamente sensíveis para o vírus HIV entre outros, em potenciais doadores de 
sangue, o que torna praticamente nula a contração de HIV por transfusões de 
sangue no Brasil (BRASIL, 2015).  

A transmissão vertical (TV) é a transmissão do Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) da mãe para o concepto, decorrente da exposição da criança à 
infecção pelo vírus no decorrer da gestação, no parto, durante o aleitamento 
materno e/ou aleitamento cruzado (BRASIL, 2006).  

A AIDS como descrito anteriormente é uma patologia decorrente da 
infecção pelo vírus HIV, assim, ao contrário do que grande parte da população 
acredita HIV e AIDS não são sinônimos. A infecção por HIV é dividida em quatro 
fases: infecção aguda, fase assintomática, fase sintomática inicial e a AIDS, de 
fato, quando ocorre a maior baixa do sistema imune e o acometimento por 
doenças oportunistas. 

O tratamento é realizado com acompanhamento médico e o uso de 
antirretrovirais. A distribuição dos medicamentos geralmente é feito nos serviços 
especializados. 

 
Papiloma Vírus Humano – HPV 

HPV é um DNA-vírus que atinge a pele e as mucosas, podendo causar 
uma gama de variedade de lesões proliferadas na região anogenital, por meio 
de verrugas ou lesões percursoras de câncer como o câncer de colo de útero, 
garganta ou ânus. O nome HPV é uma sigla inglesa para "Papiloma vírus 
humano" e cada tipo de HPV pode causar verrugas em diferentes partes do 
corpo (BRASIL, 2015). 

http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico


 

 

Pá
gi

n
a1

31
8

 

Uma pessoa infectada pelo vírus necessariamente não apresentará sinais 
ou sintomas, ou seja, não apresentará sintomas aparentes e é de caráter 
transitório, podendo regredir espontaneamente. Normalmente as infecções pelo 
HPV se apresentam como lesões microscópicas ou não produzem lesões, o que 
se chama de infecção latente. Quando não se vê lesões, necessariamente não 
é possível garantir que o HPV não está presente, mas apenas que não está 
produzindo doença (INCA, 2014). 

O principal sintoma do HPV, quando se manifesta, é o surgimento de 
verrugas ou lesões na pele, normalmente uma manchinha branca ou 
acastanhada que coça. 

 
Hepatite  

A hepatite é uma inflamação do fígado e pode ser causada por vírus, uso 
de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de doenças auto-imunes, 
metabólicas e genéticas. Diagnosticar a hepatite precocemente é a melhor forma 
de obter maiores chances de eficácia com o tratamento. As hepatites que são 
transmitidas por forma sexual são as Hepatite B, Hepatite C, Hepatite D.  

 
Sífilis 

A sífilis é doença infectocontagiosa, transmitida pela via sexual e 
verticalmente durante a gestação. Caracteriza-se por períodos de atividade e 
latência; pelo acometimento sistêmico disseminado e pela evolução para 
complicações graves em parte dos pacientes que não trataram ou que foram 
tratados inadequadamente (AVELLEIRA, BOTTINO, 2006). 

Os sinais e sintomas dependerá do estágio que sífilis se encontre, sífilis 
primária, sífilis secundária, sífilis latente ou assintomática e por fim a sífilis 
terciária. 

 
Gonorreia  

A cervicite mucopurulenta ou endocervicite é a inflamação da mucosa 
endocervical (epitélio colunar do colo uterino). Os agentes etiológicos mais 
frequentes são C. trachomatis e N. gonorrhoeae (BRASIL, 2015).  

Há evidências científicas da associação de C. trachomatis e N. 
gonorrhoeae aos seguintes fatores: mulheres sexualmente ativas com idade 
inferior a 25 anos, novas ou múltiplas parcerias sexuais, parcerias com IST, 
história prévia ou presença de outra IST e uso irregular de preservativo (BRASIL, 
2015).  

As cervicites são frequentemente assintomáticas (em torno de 70% a 
80%). Nos casos sintomáticos, as principais queixas são corrimento vaginal, 
sangramento intermenstrual e disúria. Outras queixas comuns são: dor à 
mobilização do colo uterino, material mucopurulento no orifício externo do colo e 
sangramento ao toque da espátula ou swab. As principais complicações, quando 
não tratadas, são: dor pélvica, DIP (Doença Inflamatória Pélvica), gravidez 
ectópica e infertilidade. 
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Clamídia 
Trata-se de uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela 

bactéria Chlamydia trachomatis, que infecta o epitélio do canal endocervical e a 
uretra. O maior número de casos encontra-se na população da faixa etária dos 
20 anos, onde cerca de 80% dos casos são assintomáticos. O período de 
incubação é de, aproximadamente, 15 dias, e durante esse período, o portador 
já é capaz de transmitir a doença (FERRACIN; OLIVEIRA, 2005). 

Nos casos sintomáticos, que são minoria, as principais manifestações 
clínicas são corrimento vaginal purulento, algia em baixo ventre, sangramento e 
dor durante ou após as relações sexuais. A infecção por clamídia, quando não 
tratada, pode levar a sequelas importantes, como a gravidez ectópica, doença 
inflamatória pélvica e infertilidade (FERRACIN; OLIVEIRA, 2005). 
 
Procedimentos Adotados 

Será abordado o tema de forma expositiva dialogada, com o auxílio de 
projetor multimídia para a explicação das principais IST’s por forma de slides, 
mostrando imagens das infecções. Os temas serão explicados de forma clara, 
esclarecendo as dúvidas que surjam durante a oficina. Também de forma lúdica, 
estaremos abordando as formas de prevenção destas doenças e a importância 
do protagonismo juvenil no controle da epidemia.  

Ao longo da oficina será realizada uma dinâmica com os participantes 
para conscientização dos jovens sobre a transmissão das doenças, o 
preconceito e o respeito.  
 
 
Considerações Finais 
 
Espera-se que as dúvidas levantadas durante a oficina sejam sanadas, e que os 
participantes saiam sabendo quais as IST’s mais comuns, quais as forma de 
prevenção da infecção, e principalmente qual seu papel no controle da epidemia.  
 
Forma(s) de contato com a ação: 
 
E-mail: istejaprevenido@gmail.com 
Facebook: Coletivo ISTeja Prevenido 
Instagram: @istejaprevenido 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR):  53013/2017 
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INTEGRAÇÃO DO ENSINO, EXTENSÃO E INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

ATRAVÉS DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DESIGN THINKING. 

 
Edson Marques Oliveira 1035 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Silvia Pacheco1036, Gabriela Lô Santos 1037, Clara Aparecido 
Machado 1038 

 
Área Temática: (saúde) 

Linha de Extensão: (Conforme Atividade Cadastrada na PROEX) 
Modalidade: (saúde humana) 

Palavras-chave: Inovação Social, Design; Politica Pública 
 
Resumo 
O objetivo é chamar a atenção para a necessária discussão da inovação social 
e sua atual importância, e da extensão como espaço apropriado e de excelência 
para o fomento da inovação social de políticas públicas. O que também 
possibilidade a articulação entre intervenção e capacitação profissional. 
Ressaltar a importância e vitalidade do uso do método de Design Thiking e da 
lógica do empreendedorismo social como aceleradores de inovação social 
através da extensão. Apresentar um exemplo de aplicação no campo da politica 
de atendimento ao imigrante e refugiado através de um projeto de extensão.  
 
Apresentação 
Vivemos em momentos de grandes mudanças, e em cenários de profundas 
alterações, é necessário saber aprimorar as ações de enfrentamento das 
demandas e desafios, principalmente em se tratando do campo social e das 
políticas públicas. É com essa constatação e premissa, que é necessário chamar 
a atenção para o conceito e prática da inovação no campo social. E destacar 
como as Instituições de Ensino Superior (IES) principalmente públicas, são 
estratégicas para esse fomento e até incubação de novas tecnologias e 
empreendimentos socais (OLIVEIRA, 2008). Bem como, estar atento ao emergir 
de métodos, técnicas e estratégias de coleção da inovação que podem 
perfeitamente ser adaptadas e usadas no campo das políticas públicas e sociais. 
Como é o caso do método do Design Thinking e da lógica do empreendedorismo 
social, amplamente usados no campo da inovação de empresas, principalmente 
de serviços, e vem sendo aplicados no campo de serviços públicos. Com isso, 
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objetivamos apresentar alguns conceitos basilares para a presente reflexão, tais 
como: inovação e inovação social, design e design Thinking e 
empreendedorismo social. Na sequência apresentar um exemplo de aplicação 
prática desse método no ambiente de extensão através de um projeto de 
atendimento a imigrantes e refugiados. Tema esse de grande importância e de 
foco de políticas públicas, mas que carece de inovação. Com isso, encerramos 
fazendo algumas considerações sobre a importância do fomento desse método 
e articulação no campo das atividades de extensão.    
 
INOVAÇÃO SOCIAL NO CAMPO PRIVADO E NO CAMPO PÚBLICO E 
SOCIAL.   
  
A palavra inovação pode ser entendida de diversas formas. No campo privado, 
por exemplo, e onde essa palavra está mais em evidência à mesma tem uma 
conotação produtiva. Um bom exemplo é expresso num documento de 
discussão da 4ª Conferencia Nacional de C&T, em 2010, onde se explicita o 
entendimento do que seja inovação, vejamos:   
 

 [...] o grande motor do aumento da produtividade e o centro da agenda 
de política industrial dos países mais desenvolvidos [...] inovação 

envolve novos produtos e processo, formas novas de comercializar, de 
transformar o relacionamento com clientes e fornecedores, de 

organizar a produção e de novos serviços que agregam valor.”[grifo 
nosso] (Documento preliminar Investimento e Inovação, 4ª Conferencia 

Nacional de C&T e Inovação, 2010, p. 9)  e no campo público.  

 
Nesse sentido inovação está relacionada à capacidade de criar, de aprimorar, 
descobrir, sonhar e por em prática as ideias e sonhos. Será que isso também 
não pode ser realizando no campo público de forma geral e em específico na 
gestão social?  Se é possível como? A partir dessas questões, podemos nos 
indagar o que pode ser considerado inovação social?  Vejamos um conceito 
amplamente divulgado:  "Inovação Social é uma nova solução para um antigo 
problema social. Uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa que 
as soluções existentes, e que, prioritariamente, possa gerar valor para a 
sociedade como um todo ao invés de beneficiar apenas alguns indivíduos". 
(Stanford Social Innovation Review, op.cit PERES, 2017, p. 13). Para os fins aqui 
propostos, entendemos inovação social como um conjunto de princípios, 
processos e articulação que criam no bojo e cerne de seu desenvolvimento 
ações de melhorar o que já existe, fazendo com que de fato funcione, e dê 
resultados sociais significativos (eficiência, eficácia e efetividade) e criação de 
novas estratégias que de fato gerem transformação social nas estruturas da 
sociedade através do empoderamento dos sujeitos, como protagonistas na 
geração de novas políticas públicas e não meros consumidores ou usuários de 
produtos e serviços. Com isso se pode fazer outra indagação. Isso é possível? 
E como ? Também nos arriscamos a afirmar, e sinalizar que sim, é possível e 
necessário e o empreendedorismo social, como paradigma de gestão social, e 
indutor de novos arranjos e empreendimentos sociais, pode contribuir para 



 

 

Pá
gi

n
a1

32
3

 

criação de novas tecnologias sociais e consequentemente na inovação social, e 
principalmente no emergir do que estamos denominando de Gestão Social 
Integrada, Sustentável e Solidária. Nesse sentido, apresentamos na sequencia 
uma atividade que trabalha no âmbito do Serviço social, profissão notoriamente 
de natureza interventiva no campo social. E isso através de uma das atividades 
do Programa Casulo Sócio Tecnológico de extensão na Unioeste, campus de 
Toledo.  
 
DESIGN: DE UMA ATIVIDADE PARA O MERCADO À UMA AÇÃO 
CENTRANDA NO SER HUMANO, INOVAÇÃO SOCIAL E 
SUSTENTABILIDADE.  
Primeiramente é preciso minimamente entender o significado do Design como 
disciplina e seus atuais desdobramentos. Muito similar a história do Serviço 
Social, o Design surge como uma atividade derivada do processo histórico e 
evolução do sistema de produção capitalista (CARDOSO, 2016) voltado para o 
aprimoramento do desenho industrial e com centralidade na forma adequado dos 
produtos para consumo, recebendo forte influência teórica e filosófica do 
funcionalismo, um dos projetos de formação e disseminação desse modelo foi a 
famosa escola alemã Bauhaus, fundada em 1919 pelo arquiteto Walter Gropius, 
na cidade de Weimar, e teve por mérito histórico e revolucionário, unificar as 
disciplinas como arquitetura, escultura, pintura e desenho industrial, 
recuperando em grande medida a divisão criado pelo sistema capitalista de 
produção entre arte e ciência. Para melhor compreensão desse processo e sua 
conexão é preciso iniciar o entendimento pelo sentido da palavra Design. 
Segundo o conceito do Conselho Mundial de Sociedades de Design Industrial - 
ICSID, que  desde 2002, dissemina a seguinte compreensão contemporânea de 
Design.  
 

[...] uma atividade criativa, cujo objetivo é estabelecer qualidades 
múltiplas a objetos, processos, serviços e seus sistemas em todo ciclo 

de vida. Todavia, design é o fator central de humanização inovativa de 
tecnologias e o fator crucial da substituição cultural e econômica. (...) 

Design procura descobrir e investigar relações estruturais, 
organizacionais, funcionais, expressivas e econômicas, com o intuito 

de aumentar a sustentabilidade global e proteção ambiental (ética 
global);  prover benefícios e liberdade a toda comunidade  humana, 
individual e coletiva, usuários finais, produtores e protagonistas de 

mercado (ética social);  apoiar a diversidade cultural apesar do 
processo de globalização mundial (ética cultural); e   fornecer produtos, 

serviços e sistemas, com aquelas formas que são expressivas 
(semiótica) e coerentes com sua complexidade (estética) (ICSID, 

2002). [grifo nosso]  

 
Atualmente o Design apresenta outros desdobramentos, a exemplo do Design 
Social e de Serviços numa forte influência e perspectiva crítica de não só anteder 
a lógica de mercado. Principalmente pela influência do pensamento de Victor 
Papanek, publicitário que em 1971 lança o livro “ Design for the Real World” 
(design para o mundo real, que segundo Cardoso (2016, p18). Esse livro tinha 
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por intenção conclamar os designers a sair do ar condicionado de seus 
escritórios envidraçados e olhar à sua volta, projetando soluções para o mundo 
real, que se desintegra em fome e miséria, conflitos raciais e protestos políticos, 
guerras civis e lutas de independência. Na atualidade esse novo paradigma do 
Design vem afetando grande parte de novos seguimentos. Em especial a 
proposta do Design Social e o Design para Inovação Social e Sustentabilidade, 
como preconizado, por Manzini (2008), e para a área de serviços como propõe 
Stickdorn e Schneider ( 2014) . Nesse sentido, hoje o entendimento de Design é 
que o mesmo deve propiciar uma conexão interna entre arte e técnica, é uma 
atitude industrial, engenhosa e habilidosa, mas também integrativa de valores da 
vida, da sustentabilidade e do bem-estar, valorizando mais o atendimento as 
reais necessidades dos seres humanos, do que criando ilusões estéticas, um 
bom exemplo disso é a proposta do Design Thinking.  
 
DESIGN THINKING COMO MÉTODO E MODELO DE APLICAÇÃO  
O Design Thinking (DT) surge da proposta de  uma empresa privada, a IDEO, 
empresa norte-americana de Design, criada e desenvolvida por Tim Brown, para 
essa autor, DT tem uma especificidade, a saber:  

O Design Thinking começa com habilidades que os designers têm 
aprendido ao longo de várias décadas na busca por estabelecer a 

correspondência entre as necessidades humanas com os recursos 
técnicos disponíveis considerando as restrições práticas dos negócios. 

Ao integrar o desejável do pondo de vista humano ao tecnológico e 
economicamente viável, os designers têm conseguido criar os 

produtos (processos, serviços e estratégias) que usufruímos hoje.” 
(BROWN, 2010) [grifo nosso]  

 
Em grande medida esse “método” (existe autores que consideram um método e 
outros que seja só um modo de pensar sistematizado)  procura alterar o modo 
de pensar a busca por soluções de problemas, substituído o trabalho individual, 
restritos a gabinetes e escritórios e ampliando o locus de pesquisa e elaboração 
de projetos, já não mais individual e deslocado do mundo real, mas centrado nas 
reais necessidades do ser humano, tendo como principal elemento a 
participação ativa do mesmo, proclamando e agindo assim, num processo de co-
criação de produtos e serviços. Nesse sentido o DT catalisa o processo de 
colaboração, a unificação do pensamento divergente e convergente, da indução, 
dedução e abdução (intuição), valorizando tanto o individual como o coletivo, 
buscando sempre a inovação com co-criação, participação efetiva do publico de 
interesse, analisando de forma sistêmica todas as possibilidades possíveis e 
mais adequadas para atingir os seus objetivos e resolver os problemas. Nesse 
sentido os pilares do DT são: a) centralidade no ser humano e suas 
necessidades, b) orientado para a ação, inovação e transformação e c) orientado 
para a colaboração. O que leva a prática e exercício de habilidades 
fundamentais: 1) ouvir, 2) criar e 3) entregar. O processo metodológico está 
relacionado a um serie de fases e etapas, mas que necessariamente não 
seguem uma ordem linear mas sistêmica e de complexidade. Que podem ser 
resumidas (dependendo do modelo de TD a ser aplicado) os seguintes 
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processos: a) imersão: pesquisa profunda e clareamento do problema a ser 
resolvido, b) ideação: criação de várias possibilidades de solução do problema, 
c) prototipação: testes e experimentos das soluções, busca de detecção de erros 
e melhoria das ações a serem executadas, d) execução: implantação, 
monitoramento e avaliação das ações escolhidas, prototipadas para resolução 
dos problemas estudados. Nesse sentido, o TD procura encontra soluções que 
centram os esforços de modo colaborativo, participativo e coletivo.   
EXEMPLO DE APLICAÇÃO NO CAMPO DA EXTENSÃO.   
A experiência apresentada foi realizada no âmbito do Programa Casulo Sócio 
Tecnológico, na linha e projeto de Incubação de Novas tecnologias sociais. Foi 
elaborado um projeto denominado CAIT – Centro de Atendimento ao Imigrante 
de Toledo. O mesmo surge da demanda de atendimento que surge com a 
procura da população de Haitiano em 2017. Foram realizadas atividades como: 
capacitação e inclusão e empreendimento sociais solidários, orientação e 
encaminhamento para  regularização de documentos, inclusão de trabalho, 
curso de português pra estrangeiros,  levantamento e cadastramento, assessoria 
par criação de uma Associação. Decorrente a essa demanda, em abril de 2017 
em parceria com a Secretaria de Educação do Município de Toledo e outros 
órgãos e entidades da comunidade, realizamos um grupo chamado força tarefa 
para pensar uma proposta de política e serviços organizado de atendimento ao 
imigrante e refugiado em Toledo. Foi apresentado a proposta do método do 
Design Thinking (DT) e acatado pelo grupo foi agendando a realização de um 
Workshop em junho do mesmo ano. Nessa atividade contamos com a 
participação de mais de 15 Haitianos, vários profissionais da gestão pública e 
organizações da sociedade civil organizada. Foram colocadas em prática as 
fases metodológicas do DT, como pode ser visto nas figuras 01 e 02. Mostra as 
atividades com os Haitianos, entrevista coletiva, e atividade dos grupos.   
 
Figura 01: Atividade no Workshop com Haitianos 

 
Fonte: Programa Casulo junho 2017 
 
Figura 02: Atividade dos grupos 
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Fonte: Programa Casulo junho 2017 
Na figura 03, está o protótipo da ideia que melhor atende as reais necessidades 
dos usuarios em foco. Que pode ser visializada na seguinte seguencia criada em  
co-criação com os Haitianos presentes. 1 = Imigrante entrando na cidade de 
Toledo; 2 = Rodoviária, primeiro atendimento e orientação; 3 e 4 = Abrigo 1 e 2 
respectivamente, 5 = Prefeitura Municipal = Setor especifico de execução da 
politica pública de atendimento e assistência ao imigrante em Toledo na 
perspectiva dos Direitos Humanos Emergentes e Ampliados; 6 = Unioeste, 
através do Escritório de Design de Serviços Sociais, será um ponto de apoio 
para orientação, capacitação e assessoria na criação de estratégias de geração 
de trabalho e renda, entre outros ( condicionado a parceria e captação de 
recursos e equipe técnica); 7 = Rede de Parceiros para atendimento de 
documentação, acompanhamento, orientação e assistência junto à rede pública 
de serviços sociais e assistenciais; 8 =  igrejas tanto coo ponto de apoio mas 
também como fonte de inspiração e sustento moral, psicológico e religioso; 9 = 
Casa própria;10 = Momento feliz: além da moradia e demais necessidades, com 
trabalho, inclusão social, educacional e cultural completa, estando inserido na 
comunidade local.  
 
Resultados 
 
Após o Workshop, e sistematização das propostas, enviamos para a Prefeitura 
Municipal a ideia de criação de um Centro de Atendimento ao Imigrante e 
Refugiado de Toledo, com três linhas de ação: acolhimento, inclusão, e 
desenvolvimento social, cultura e educacional. Esse processo envolveu alunos 
de Serviço Social, profissionais formados, órgãos públicos e organizações da 
sociedade civil, e principalmente os usuários desse serviços e política formulada 
com centralidade no ser humano e suas reais necessidades.  
 
Considerações Finais 
 
É inegável a contribuição do Design Thinking e da lógica do empreendedorismo 
social no fomento da inovação social, bem como da articulação de ações de 
intervenção profissional e da proposição de políticas públicas, como no caso 
apresentado. Sendo que no campo dos serviços públicos, e principalmente os 
serviços sociais, onde se pode constatar outra contribuição impar da e para a 

Figura 03: Protótipo proposta final  
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convergência entre o Serviço Social e o Design Social e para Inovação Social, e 
Empreendedorismo Social o desejo de construção e entendimento de ações 
criticas para o enfrentamento das desigualdades, e necessidade urgente de 
construir alternativas efetivas. 
 
Forma(s) de contato com a ação:  45. 9994139 48 Prof. Edson , 
coacholiveira@hotmail.com, 45.33797143 Programa Casulo Unioeste.  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA BÁSICA E GOOGLE CHROME 
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Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Jovens e Adultos 
Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: inclusão digital; informática básica; Google Chrome. 
 
Resumo 
 
O presente trabalho visa oportunizar aos participantes o acesso a conceitos 
básicos de Informática bem como a utilização de programas aplicativos 
discutindo suas potencialidades e usos; pretende-se ainda propiciar a discussão 
sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o computador) 
através de Softwares e Aplicativos convencionais, em particular navegadores de 
internet. 
 
 
Apresentação 
 
Este trabalho faz parte do programa de extensão “A busca da formação integral 
de adolescentes que habitam as periferias e bolsões de miséria em Cascavel/PR 
através da saúde, do meio ambiente, da cultura e da tecnologia”, programa 
originado da proposta encaminhada ao edital MEC/SESu/Proext 2009. O 
principal objetivo deste programa é atender adolescentes, porém, ao longo da 
execução do mesmo, outras atividades foram incorporadas para atender adultos 
e idosos. O programa congrega três projetos de extensão, a saber: i) Noções 
Básicas de Informática, ii) Treinamento em Software Livre para funcionários, 
adolescentes e idosos e iii) Software Livre como ferramenta para inclusão digital 
de adolescentes. Estes projetos viabilizam a inclusão digital das pessoas 
atendidas e, em particular para os adolescentes, a partir da incorporação de 
ações para discussão de assuntos relacionados à saúde e ao meio ambiente, 
contribuindo para a formação da consciência cidadã dos mesmos. Dentre os 

 
1039 Dr. em Engenharia Agrícola, Ciência da Computação, CCET, Cascavel. Email: 
carlos.olguin@unioeste.br.  
1040 Dr. em Computação Aplicada, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, CCET, Cascavel. 
1041 Dr. em Ciência da Computação, Ciência da Computação, CCET, Cascavel. 
4 Dr. em Informática, Ciência da Computação, CCET, Cascavel. 
5 Graduandos em Ciência da Computação, CCET, Cascavel. 
6 Graduanda em Engenharia Agrícola, CCET, Cascavel. 
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assuntos trabalhados com os grupos de pessoas que participam das atividades 
desenvolvidas pelos projetos, encontra-se o navegador Google Chrome, assunto 
desta oficina. A intenção disto é que estas pessoas saibam utilizar uma 
ferramenta livre que permita que elas circulem pela rede mundial de 
computadores, disponibilizando e acessando materiais.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 
Nesta oficina a metodologia utilizada será a apresentação de conteúdos através 
do uso de slides e interações diretas com o computador, através da realização 
de exercícios específicos propostos em sala de aula, para utilizar as 
funcionalidades mais importantes do navegador considerado no treinamento. O 
conteúdo será passado em um período de 4 horas sendo que alguns dos tópicos 
apresentados neste minicurso são: Como interagir com o ambiente de trabalho 
do Google Chrome, como definir as propriedades do ambiente, como pesquisar 
na web, como armazenar o histórico de páginas visitadas, além de outros 
aprimoramentos. 
 
 
Resultados 
 
Espera-se com este minicurso despertar o interesse dos participantes pela 
informática, bem como esclarecer os principais conceitos relativos ao uso de 
navegadores de internet, em particular, o Google Chrome. 
 
 
Considerações Finais 
 
A Internet é a maior fonte de informação “sistematizada” da humanidade; nela 
podem ser encontrados conteúdos em todas as áreas de conhecimento. No 
entanto, o acesso a essas informações passa, também, pelo conhecimento do 
uso dos navegadores que possibilitam esse acesso. Assim, nossa intenção com 
a oferta desta oficina é fornecer informações que torne natural o uso desta 
ferramenta. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Colegiado de Ciência da Computação 
Prof. Carlos José Maria Olguin 
Rua Universitária, 2069 
Jd. Universitário, Cascavel – PR 
CEP: 85814-110 
 
Fone: (45)3220-3267 
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E-mail: carlos.olguin@unioeste.br 
 
 
 
Referências 
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Resumo 
 
O presente trabalho foi elaborado a partir de referências bibliográficas e 
documentais que trazem como tema transversal de estudos e proposição de 
ações individuais e coletivas -   os direitos infanto-juvenis ao meio ambiente. Para 
tal, discorre-se dentre outras fundamentações para o debate e dinâmicas 
interativas da oficina, dos propósitos do Plano Nacional da Juventude, do 
Programa Nacional da Juventude, de fundamentos da Educação em Direitos 
Humanos e Ambientais, do Estatuto da Juventude e de documentos vinculados 
a tratados e conferencias Internacionais, em especial a Agenda 21 Global – 
Artigo 25 e da Agenda 21 Brasileira, aproximando os objetivos da Agenda 2030 
(Organização das Nações Unidas - ONU) para o Desenvolvimento Sustentável. 
A proposição da oficina insere-se nos debates e ações formativas priorizadas 
pelo Projeto de Extensão do Programa de Educação Tutorial – PET Serviço 
Social, um grupo tutorial temático: Meio Ambiente e Uso Sustentável dos 
Recursos Naturais, desenvolvido desde 2009, em parceria com as atividades do 

 
1042Professora Dra. do Curso de Serviço Social – Unioeste/Toledo. Tutora do Programa de 
Educação Tutorial – PET Serviço Social. Coordenadora do Projeto de Extensão: Ações 

Extensionistas do Programa de Educação Tutorial – PET Serviço Social. Tema:  Meio ambiente 
e uso sustentável dos recursos naturais. Coordenadora do Programa de Extensão da Sala de 

Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS. Líder do Grupo 
de Estudo e Pesquisa em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – GEPPAS/Unioeste/CNPq. 
E-mail: marliroesler@hotmail.com 
1043Acadêmicas(os) do Curso de Graduação em Serviço Social, Unioeste/Toledo. Bolsistas 
Extensionistas do Programa de Educação Tutorial – PET Serviço Social. Participantes de 

projetos vinculados ao programa de extensão SEIPAS Extensionistas de Projetos integrantes do 
Programa SEIPAS. Acadêmicas(os) pesquisadores do Grupo de pesquisa 
GEPPAS/Unioeste/CNPq.  E-mail: dessaallimaa@hotmail.com  
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Programa e Projetos de Extensão vinculados à Sala de Estudos e Informações 
em Políticas Ambientais Sustentabilidade – SEIPAS, Unioeste/Toledo. Tem 
como público alvo o segmento infanto-juvenil, em especial, jovens-adolescentes 
e jovens inseridos ou não no sistema formal de ensino, em projetos sociais e 
espaços acolhedores e de defesa da garantia de direitos fundamentais, 
organizações indígenas e de migrantes, demais interessados comprometidos 
com a defesa e garantia dos direitos humanos fundamentais intergeracionais, no 
âmbito local e regional. O projeto de extensão do PET Serviço Social, 
modalidade permanente, tem como finalidade promover discussões formativas 
em educação ambiental transversalizadas à promoção da interculturalidade nos 
conhecimentos, saberes, ações das políticas públicas e defesa intransigente dos 
direitos humanos fundamentais. Diálogos esses, subsidiados em debates e 
proposições à práticas transformadoras, críticas e coletivas de promoção do 
meio ambiente ecologicamente   equilibrado e saudável a todas as formas de 
vida, de fortalecimento das sociedades sustentáveis, de reconhecimento às 
diferenças interculturais, diversidades, saberes, tradições, formações 
educacionais e profissionais, fortalecimento de protagonismos e representações 
participativas democráticas, dentre outros avanços e desafios postos a extensão 
universitária na provocação de diálogo(s) sobre juventude(s) e meio ambiente.  
 
Apresentação 
 
A proposição da Oficina Juventude(s) e Meio Ambiente tem como propósito 
provocar o debate reflexivo sobre documentos planetários voltados a defesa do 
meio ambiente como direito humano fundamental e o papel das crianças e jovens 
na promoção do desenvolvimento sustentável, como discorrido na Agenda 21 
Global, artigo 25, seguidamente pela Agenda 21 Brasileira, do Plano Nacional 
da Juventude e Meio Ambiente, e compromissos com o plano de ação para as 
pessoas e o planeta da Agenda 2013 (ONU), indicando 17 objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. O projeto de extensão vinculado ao Programa de 
Educação Tutorial PET Serviço Social, desenvolvido em parceria com projetos 
vinculados ao Programa de Extensão da Sala de Estudos e Informações em 
Políticas Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS, oportuniza o diálogo concreto 
com comunidades e projetos sociais quanto a real percepção da efetivação e 
violação de direitos humanos fundamentais (universais, indivisíveis e 
intransferíveis), previstos em Declarações, Convenções e Tratados 
Internacionais, e nacionalmente em mecanismos vinculados a Constituição 
Brasileira de 1988. Os projetos de extensão possibilitam à formação acadêmica 
a diversidade de acesso a conhecimentos e saberes acerca dos direitos 
socioambientais e da juventude. Juventude(s), é a população Brasileira entre 15 
e 29 anos, é estratégica para o desenvolvimento sustentável e, desde 1992, está 
prevista no capítulo 25 da Agenda 21 Global: A infância e a juventude no 
desenvolvimento sustentável. De acordo com este capítulo “[...] a juventude de 
todas as partes do mundo participe ativamente em todos os níveis pertinentes 
dos processos de tomada de decisões, pois eles afetam sua vida atual e têm 
repercussões em seu futuro. Além de sua contribuição intelectual e capacidade 
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de mobilizar apoio, os jovens trazem perspectivas peculiares que devem ser 
levadas em consideração.” (BRASIL, 2017) De acordo com ações e objetivos 
propostos pela Agenda 21 em nível internacional e desdobramentos na Agenda 
21 Brasileira, são de modo a apoiar a promoção e criação de mecanismos para 
que haja a representação juvenil e adotar iniciativas destinadas a reduzir as 
atuais taxas de desemprego dos jovens. Assim, o governo Brasileiro foi 
impulsionado pelas Nações Unidas a criar a Coordenação de Juventude em 
2013, implementando o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente 
(PNJMA) no Ministério do Meio Ambiente, instituído pela Portaria Interministerial 
nº 390, de 18 de novembro de 2015, que ficou em consulta pública de 12 de 
agosto a 30 de novembro de 2015. O PNJMA é orientado pelos princípios 
do Estatuto da Juventude, lei brasileira aprovada em 2013, que garante aos 
Jovens o direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente. (BRASIL, 2017) A Lei 
nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 que institui o Estatuto da Juventude e dispõe 
sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de 
juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. Esta Lei e as 
políticas públicas de juventude são regidos pelos seguintes princípios: promoção 
da autonomia e emancipação dos jovens; valorização e promoção da 
participação social e política, de forma direta e por meio de suas representações; 
promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do 
País; reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais 
e singulares; promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento 
integral do jovem; respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da 
juventude; promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da 
não discriminação; e valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais 
gerações. (BRASIL, 2013) 
 
Procedimentos Adotados 
 
A Oficina Juventude e Meio Ambiente destina-se ao segmento inserido na faixa 
etária dos 15 aos 29 anos (preferencialmente), conforme definido no Estatuto da 
Juventude. Terá como foco da dinâmica de trabalho grupal a socialização de 
conteúdos teóricos (princípios fundantes de documentos legais): Políticas 
Nacionais de Meio Ambiente e Educação Ambiental, Plano da Juventude e Meio 
Ambiente, Programa Nacional Juventude e Meio Ambiente, Agenda 21 Global 
(Artigo 25), Agenda 21 Brasileira, Agenda Global 2030, Estatuto da Juventude, 
dentre outras referencias. A dinâmica interativa a ser trabalhada com os jovens 
e em pequenos grupos, centra a atenção na difusão dos direitos dos jovens 
previstos no Estatuto da Juventude e indicativos de debates fomentados no 
Plano Nacional da Juventude, dando destaque, a importância do envolvimento 
ativo do protagonismo infanto-juvenil nas tomadas de decisões no que se refere 
à proteção do meio ambiente, fomento do desenvolvimento social, cultural, 
econômico e tecnológico, de respeito as diversidades e saberes tradicionais e 
geracionais, bem como, quanto a implementação das políticas ambientais locais 
e de sua necessária intersetorialidade com o conjunto das políticas públicas. 
Prevê-se a elaboração e distribuição aos participantes de material informativo-
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impresso. A partir do SEU, tem-se a proposição de fortalecer ações 
extensionistas de diálogos sobre Juventudes(s) e Meio Ambiente, 
perspectivadas na indissociabilidade com processos formativos de ensino e 
pesquisa, e efetivadas em espaços sociais plurais, interculturais e democráticos, 
abrangentes, acolhedores e defensores dos direitos fundamentais infanto-
juvenis, em territórios abrangentes pelas ações da Unioeste, ora consolidadas 
nas regiões oeste e sudoeste do Paraná. O desenvolvimento de oficinas/ações 
socioambientais interativas, observa o perfil dos participantes, demandas, 
protagonismos construídos, com subsídios e dinâmicas metodológicas 
planejadas e executadas subsidiadas nos fundamentos da educação em direitos 
humanos e ambientais, destacando-se das diretrizes nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos, de 2012, art. 5º: “A Educação em Direitos Humanos tem 
como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício 
cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, 
política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário” 
(BRASIL, 2012). A duração e intensidade das oficinas e diálogos atende as 
demandas e possibilidades dos participantes e equipe extensionista, com 
variação de carga horária entre 1h30 a 4h00, realizadas em horário de contra 
turno escolar ou demais possibilidades.  Além disso, é fundamental aderir ao 
conhecimento quanto a Agenda 2030, um plano que entrou em vigou a partir de 
2015 com o consenso de líderes mundiais. Tem como planejamento o 
desenvolvimento sustentável, ao que remete sobre o meio ambiente, 
particularizando cada item dos 17 objetivos. Outro procedimento para aderir ao 
processo mundial em busca da sustentabilidade é fazer uma análise comparativa 
aos propósitos iniciais da Agenda 21 Global e Brasileira, resultado da 
Conferencia Mundial para o meio Ambiente realizada em 1992, no Rio de 
Janeiro, a ECO 92, afim de apontar os avanços e limites das metas desejadas e 
cumpridas por Estados e sociedade civil, com intuito de refletir as necessidades 
de um ambiente ecologicamente equilibrado, um direito fundamental, garantido 
pela Constituição Federal, art° 225, para o bem-estar da população e uma vida 
digna a futuras gerações. Torna-se cada vez mais relevante e significativo assim, 
a participação dos jovens na luta pela defesa e garantia universal dos direitos 
humanos, dentre eles, na proteção dos recursos naturais para presentes e 
futuras gerações. Pois, é na juventude(s), sobretudo, que o risco fica mais 
evidente de modo agudo, mas também é através da participação dos mesmos 
que podem estar as novas formas de enfrentamento da condição posta. Os 
jovens vêm tendo papel de destaque na redução de emissões de gases de efeito 
estufa, na adaptação à mudança do clima e nas negociações internacionais 
sobre o tema, como destacado pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo 
Sander e Roesler (2018, p. 119) “[...] a juventude não pode ser considerada 
apenas como uma fase/período de transição para a vida adulta, mas como um 
momento presente, fundamental para definir a vida adulta.”  
 
Resultados 
 
Deseja-se com a realização da Oficina Juventude (s) e Meio Ambiente, 
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possibilitar aos participantes a introdução e inquietação do debate que perpassa 
sobre os direitos dos jovens previstos no Estatuto da Juventude, como da 
participação ativa dos mesmos na promoção e integração das políticas públicas 
ambientais que efetivem os direitos da juventude à sustentabilidade e ao meio 
ambiente, garantidos no Estatuto da Juventude. Enunciando-se aqui o coletivo 
de direitos do Estatuto ad juventude de 2013: Direito à Cidadania, à Participação 
Social e Política e à Representação Juvenil; Direito à Educação; Direito à 
Profissionalização, ao Trabalho e à Renda; Direito à Diversidade e à Igualdade; 
Direito à Saúde; Direito à Cultura; Direito à Comunicação e à Liberdade de 
Expressão; Direito ao Desporto e ao Lazer; Direito ao Território e à Mobilidade; 
Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente. Os princípios do Estatuto da 
Juventude são eixos norteadores do Plano Nacional de Juventude e Meio 
Ambiente, e destacam como diretrizes: a participação de jovens nas políticas 
públicas de meio ambiente, em especial no controle social da gestão ambiental, 
o estímulo e fortalecimento dos movimentos, redes e organizações que atuam 
na temática juventude e meio ambiente, em especial as organizações juvenis. 
Além, disso, destaca-se a importância das ações extensionistas fomentar e 
apoiar também o trabalho e renda que visem ao desenvolvimento sustentável, 
como a ampliação da conservação ambiental com inclusão social, 
reconhecimento do valor ecossistêmico dos territórios pelos jovens, e 
valorização das identidades e diversidades individual e coletiva. Destaca-se 
ainda, que o projeto Pet Serviço Social em parceria com as atividades do 
Programa SEIPAS, tem realizado nos últimos anos atividades extensionistas em 
projetos sociais, dentre eles, o projeto social Florir Toledo (Toledo-Pr), em 
aldeias e escolas indígenas localizadas em Guaíra-Pr, e em demais iniciativas 
parceiras com crianças e jovens no campus da Unioeste, em Toledo.   
 
Considerações Finais 

A ampliação dos espaços participativos, de protagonismos e de inserção dos 
jovens em ações socioambientais se traduz em um grande desafio e de luta para 
as ações formativas curriculares e complementares, em todos os níveis de 
ensino e modalidades – formal e informal. E, que passam a subsidiar as ações 
dos projetos de extensão aqui compromissados com a ampliação de 
oportunidades de participação de jovens na gestão ambiental, no debate 
reflexivo voltado a práticas de produção e consumo sustentáveis, no necessário 
e possível enfrentamento coletivo da injustiça ambiental, dentre outras iniciativas 
e atitudes individuais e coletivas em defesa do direito humano ao meio ambiente 
e ao desenvolvimento com sustentabilidade. No decorrer das pesquisas nos 
deparamos com uma reportagem do site Conexão Planeta, que trava sobre uma 
garota sueca, Greta Thumberg, que aos 16 anos boicotava suas aulas de sexta-
feira em prol de um protesto pela preservação ambiental, hoje já são centenas 
de jovens que junto com ela vao todas as sextas para frente do parlamento sueco 
e levantam cartazes com frases como “Estamos fazendo isso porque vocês 
adultos estão nem ai para o nosso futuro.” Esse movimento hoje é conhecido 
como Fridays for Future (Sextas-feiras pelo futuro) e tem comovido jovens do 
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mundo todo, inclusive brasileiros que já se organizam para começar seus 
movimentos aqui no pais. Jovens que não querem apenas serem ouvidos, mas 
sim terem suas pautas consideradas. Greta se tornou referência internacional 
quando o assunto são as questões ambientais, foi indicada ao Prêmio Nobel da 
Paz e conseguiu que a União Europeia se comprometesse a investir 1 trilhão em 
ações com as mudanças climáticas. Esses jovens chegaram a conclusão de que 
o mundo não pode mais esperar, com o avanço exacerbado do aquecimento 
global é hora de tomar atitudes que pelo menos minimize os estragos futuros 
gerados por essa crise ambiental (GEILING, 2019). A partir disto, a UNIOESTE 
no conjunto de atividades de estudos, pesquisa e extensão passa a ser um 
importante ator social de incentivo e promoção sobre os direitos dos jovens e 
meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Bem como da 
execução em cooperação do Estatuto da Juventude e do Plano Nacional da 
Juventude e Meio Ambiente. Uma nova proposta do programa é a discussão com 
o tema A Infância e Juventude na promoção do desenvolvimento sustentável: 
concepções, direitos e desafios emergentes das Agendas 21 Global, Agenda 21 
Nacional, Agenda 2030 e Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Programa de Educação Tutorial PET Serviço Social – Fone: (45) 33797000 – 
ramal: 7115 - Unioeste/Toledo. E-mail tutora: mroesler@certto.com.br; 
marliroesler@hotmail. Fone: (45) 999721937 
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MUITO ALÉM DE UM DIAGNÓSTICO 

 

Adriane de Castro Martinez  (Coordenador da Ação de Extensão 

Participantes: Ana Caroline Carvalho , Raiana Friedrich Cavalheiro , Nicole 

Jansen Rabello , Greici Naiara Mattei5, Fernanda Cristina Mucelini6, Yasmin 

Luisa Dengo Lombardo7, Laura Vitória Scheuermann Bonatto8, Marcos Eduardo 

dos Santos Alves9 

 

Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis; Profissionais de 

Saúde; Ética; Humanização. 

Resumo 

A oficina é uma estratégia eficiente para formação continuada e atualização de 

profissionais, sendo importante estratégia para a promoção de diálogos e 

reflexões. “Muito além de um diagnóstico” consiste em uma oficina que objetiva 

a capacitação dos profissionais de saúde quanto à postura ética frente aos 

diagnósticos, o atendimento humanizado e a existência, sintomatologia e 

epidemiologia de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), enfatizando a 

importância da temática nos serviços de saúde e de seu conhecimento para 

melhorar a qualidade do atendimento profissional. Dentro da oficina, 

trabalharemos de forma dinâmica e interativa a fim de promover melhor fixação 

do conteúdo e maior reflexão, além de possibilitar que os profissionais 

expressem opiniões e tirem dúvidas acerca do tema.  

 

Apresentação 

 

 As infecções sexualmente transmissíveis são problemas de saúde 

pública. Os números de casos nos últimos anos aumentaram de forma 

alarmante, o que demonstra a necessidade de discutir esse tema para, através 

da educação em saúde, orientar a população quanto à prevenção, sinais e 

sintomas que referem à necessidade de procurar os serviços de saúde. Anexo 

neste âmbito encontram-se os profissionais de saúde que são os responsáveis 
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por receber a população dentro do serviço, como também agentes 

indispensáveis para realizar educação em saúde com o público. Contudo, esse 

profissional precisa ser preparado constantemente para que em sua atuação 

tenha conhecimento para orientar corretamente e tratar adequadamente o 

paciente em casos positivos de infecções, além de, enfatizar sobre a importância 

da adesão aos tratamentos e oferecer suporte profissional adequado no 

processo de aceitação, caso for necessário. Além disso, o profissional de saúde 

deve obedecer aos preceitos éticos e de sigilo profissional-paciente em toda sua 

atuação, e de maneira mais delicada dentro do âmbito das infecções 

sexualmente transmissíveis, que ainda por falta de conhecimento são vistas de 

maneira errônea e preconceituosa. 

 

Procedimentos Adotados 

 

 A ação foi/será realizada por acadêmicos, dos cursos de enfermagem e 

medicina, que fazem parte do projeto de extensão intitulado Coletivo ISTeja 

Prevenido. A população beneficiada pela ação consiste em profissionais de 

saúde, como os agentes comunitários em saúde (ACS), enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, médicos, e acadêmicos dos cursos de saúde. Para efetivação 

desta atividade, elencamos como ferramenta metodológica a realização de 

oficinas, visto que esta consiste em instrumento de intervenção psicossocial e 

educativa que pode ser usada com os mais variados coletivos, grupos etários e 

propósitos, possibilitando uma intencionalidade educativa, criadora, não 

competitiva, coletiva, fazendo com que, mesmo quando a produção é individual, 

ocorra uma interação constante entre o grupo, uma entreajuda, um fazer grupal 

(MENEGHEL, 2014; RAUTER, 2000). Assim, mediante exposição oral dialogada 

e por meio de uma roda de conversa baseada em  situações-caso e experiências 

individuais, os profissionais estarão livres para interagir com os integrantes da 

ação para que a oficina ocorra através do diálogo e reflexões frente a postura 

profissional adotada diante de um diagnóstico de IST’s e o período que se 

estende desde o acolhimento ao acompanhamento de pacientes com tal 

afecção, visando romper com estigmas e pré-conceitos fortemente vinculados a 

esta população. 

 

Resultados esperados 
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 No decorrer de duas horas e trinta minutos, a atividade irá se desenvolver 

com a participação de no máximo 30 pessoas. Como recurso inicial, será 

utilizada a dinâmica da trama de barbantes com o intuito de elencar as 

potencialidades da equipe frente ao atendimento ao usuário local, bem como os 

aspectos a serem aprimorados, na visão dos profissionais, em seu ambiente de 

trabalho. Tal atividade, além de proporcionar o reconhecimento da equipe, 

permite a contextualização e início da abordagem, que seguirá da fase de 

exposição oral acerca da conceitualização das IST’s e as implicações socias, 

éticas e culturais vinculadas a pacientes com tais afecções. Durante a 

explanação, relatos baseados em experiências reais de pacientes convivendo 

com HIV/AIDS que vivenciaram situações tanto positivas quanto negativas 

durante o atendido e busca pelo serviço de saúde, foram analisados e discutidos 

com o grupo, elencando-se assim as deficiências do acolhimento e 

potencialidades do mesmo. Este momento propicia o compartilhamento e 

reflexão de experiências individuais dos profissionais, bem como a 

contextualização da temática abordada no ambiente de trabalho desta equipe de 

saúde. No fechamento da oficina, a dinâmica da “caneta na garrafa” será 

utilizada para mimetizar as pressões sociais e culturais a que um indivíduo 

portador de IST’s está submetido, bem como a importância da integração e 

cooperação da equipe multiprofissional para o atendimento humanizado ao 

paciente. Tal atividade consiste na disposição dos participantes em um círculo, 

o qual tem em seu centro uma garrafa vazia. Cada participante segura em uma 

ponta de um cordão que estará ligado a uma caneta no centro enquanto os 

outros cordões serão distribuídos em outras direções para os colegas do grupo 

que irão segurar nas outras pontas opostas. O objetivo é inserir a caneta dentro 

da garrafa apenas segurando nas pontas dos cordões. Neste caso, o paciente é 

representado pela caneta e os empecilhos e barreiras para o atendimento à 

saúde representados pelos cordões, enquanto que a garrafa simboliza o serviço 

de saúde. Esta oficina será adaptada e aplicada em uma nova etapa, no mês de 

agosto de 2019, aos agentes comunitários de saúde da prefeitura de Cascavel 

e depois aos profissionais de Três Barras do Paraná. Após exposição dialogada 

sobre a temática, os ACS serão divididos em grupos de 5 pessoas, e a dinâmica 

do Mito-Verdade/Concordo-Discordo será aplicada. Nela, afirmações referentes 

a transmissão, sinais e sintomas, ética profissional e condutas de atendimento e 

acompanhamento ao paciente com IST’s serão lidas ao participantes que, após 

a breve discussão com o grupo, irá manifestar a concordância ou não com a 

afirmação através de placas previamente distribuídas. Após as respostas, todas 

as frases serão abordadas e discutidas, bem como as respostas observadas. No 

momento expositivo, a construção cultural, estereótipos, estigmas, humanização 

e ética no atendimento a pacientes portadores de infecções sexualmente 

transmissíveis serão abordados. Semelhante a oficina anteriormente citada, 
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relatos de situações reais relacionadas ao atendimento e busca aos serviços de 

saúde serão discutidos. Ao término da oficina, cada participante receberá um 

material com orientações e condutas direcionados a um atendimento ético e 

humanizado. 

 

 

Considerações Finais 

 

 A contextualização da realidade e o pensamento reflexivo foram 

instrumentos essenciais na construção desta oficina, visto que a aprendizagem 

a partir da problematização das questões vivenciadas nos cotidianos do trabalho 

em saúde favorece a aproximação do profissional com as realidades locais e 

suas diferentes demandas, sendo um importante recurso para fomentar 

mudanças nos processos de trabalho, especialmente no que diz respeito à 

atenção a indivíduos com IST’s. Assim, espera-se que esta ação promova 

transformações no modelo assistencial e, com isso, mudanças no modo de 

operar o cuidado para pacientes com infecções sexualmente transmissíveis 

através da reflexão dos profissionais frente sua conduta ético profissional, 

servindo de suporte para os futuros atendimentos realizados por esses. 

 

 

Forma(s) de contato com a ação 

 

E-mail: istejaprevenido@gmail.com 

Facebook: Coletivo ISTeja Prevenido 

Instagram: @istejaprevenido 
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MÚSICA E FILOSOFIA: PENSANDO ESSE ENCONTRO. 

 
Ana Karine Braggio1044 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Fabio Gabriel Semençato1045, Ericson Divaldo Antunes Filho1046 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: Oficina 
Palavras-chave: Música; Fenômeno; Sensibilidade 

 
Resumo 
 
Levando em consideração a importância da música como elemento cultural 
essencial para o bem-viver humano, será feita uma investigação conceitual em 
Schopenhauer e Kant, sobre como a filosofia interage com a musicalidade. A 
estrutura da dinâmica consiste em enunciar, de modo prático, a colocação da 
música enquanto arte que subjaz a existência humana como forma de 
manifestação cultural, sendo capaz de expressar uma esfera pura da faculdade 
dos sentimentos, importante para o desenvolvimento do ser. 
 
Apresentação 
 

O intuito da respectiva atividade é convergir, por meio de atividades 
atrativas e diferenciadas, conceitos teóricos e ações práticas que compõem um 
assunto que está presente na forma de vida do ser humano enquanto estrutura 
que provoca a sensibilidade estética: a música. De maneira sistemática alguns 
conceitos fundamentais serão tratados dentro desta temática. O primeiro é o 
conceito de Phaenomenon (Fenômeno), que Kant descreve como a 
manifestação da natureza e seus componentes que, por meio da representação, 
tornam-se presentes à consciência de um sujeito. O segundo conceito a ser 
trabalhado é o conceito de Noumenon (Númeno), descrito como uma coisa como 
ela é em si mesmo enquanto objeto que pertence a uma esfera pura ausente da 
esfera do conhecimento, isto é, que se refere ao nível suprassensível (inteligível) 
de uma faculdade do sujeito. Não obstante, todas as artes que compõem a teoria 
estética investigam o belo fundado na faculdade de ajuizar estética: a música 
entra aqui. 

A música é chamada bela se o prazer que ela provoca precede o juízo, 
fundando por isso esse juízo de reflexão que se exprime como sentimento 

 
1044 Doutora em Educação, Filosofia, CCHS, Unioeste campus Toledo. E-mail: 

anakarinebraggio@gmail.com  
1045 Graduando, Filosofia, CCHS, Unioeste campus Toledo. E-mail: 

fabiogabrielsemencato@gmail.com. 
1046 Graduando, Filosofia, CCHS, Unioeste campus Toledo. E-mail: 
ericson.antunes@hotmail.com. 
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estético. Daí que, com respeito à música, a complexidade inerente a ela torna-a 
um objeto distinto de tudo o mais que pode ser conhecido determinadamente 
pelo entendimento. O prazer de reflexão (sentimento) refere-se aqui a mediante 
sensações puras, sem a presença de conceitos. Para tanto ela recorre a modos 
de construção específicos – isto é, propriamente musicais – enquanto domínio 
que constitui sua área mesma de investigação.  

Schopenhauer, por sua vez, traz à tona estes conceitos na definição de 
um mundo que ele reconhece como Vontade e como Representação: onde o 
mundo como Representação compreenderia um mundo que pressupõe a 
dualidade sujeito e objeto (o que conhece e o que é conhecido) assim como 
pressupõem, também, que os entes se mostram para alguém, isto é, a 
representação se limita a ser representação própria e puramente do Fenômeno; 
e o mundo como Vontade, por sua vez, que trata de que a essência de tudo é a 
Vontade, isto é, ela é o impulso vital que faz o mundo permanecer em vigor e, 
desta maneira, a vontade, por si só, é o Númeno.  

Diante dessa distinção característica do mundo para Schopenhauer, ele 
faz uma sobreposição de todas as artes, começando pela arquitetura (nível 
inferior) e terminando na música (nível mais alto) e, assim sendo, o filósofo 
considera a arte musical uma espécie de elo capaz de transpor o Mundo como 
Representação (dos fenômenos) e atingir o Mundo como Vontade (do númeno). 
Tem-se diante desses pressupostos que, a música, por sua natureza artística, 
consegue produzir (de imediato, sem qualquer descrição) o númeno em sua 
essência.  

A música não é cópia de nada, ela fala por si só e representa um impulso 
vital anterior e de maior profundidade que a representação. Por conta disso, a 
natureza musical produz no indivíduo um sentimento que não lhe permite uma 
explicação exata já que a linguagem musical traduz a não mensurabilidade da 
razão perante sensações anteriores que pertencem à um esfera mais profunda 
que o próprio conhecimento humano. Para o ouvinte, mesmo em sonoridades 
onde não existam sequer uma palavra - e entenderemos aqui, “palavra” como a 
unidade de abstração e generalização/nomeação feita pelo sujeito após a 
representação e a sua posterior atribuição devolvida aos objetos – é possível, 
por meio da teoria musical e seus conteúdos, sentir um impulso de alivio e tensão 
contido na transição entre os acordes que compõem a estrutura de uma música. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A presente oficina inicia com uma sensibilização a fim de nivelar o 
entendimento e estabelecer uma conexão com a teoria e a prática do assunto 
trabalhado, é feita uma atividade prévia em forma de dinâmica em grupo. De 
início são feitas algumas perguntas propedêuticas como: quem já escutou 
música? Quem saberia dizer algo sobre a estrutura musical? Qual a importância 
que a música tem na vida do ser humano? Vocês percebem a diferença de 
sensações que músicas diferentes podem causar? Enquanto as perguntas são 
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feitas aos participantes, as respostas serão escritas no quadro didático para 
apreciação.  

No segundo momento, uma música será tocada pelos apresentadores em 
vista de introduzir a temática a ser trabalhada. A canção escolhida para 
sensibilização é Viva da banda Zimbra lançada no álbum O tudo, o Nada e o 
Mundo no ano de 2013. Ao final dessa sensibilização sonora, será feita mais 
uma pergunta aos participantes: o que vocês sentiram com a música tocada? 
Por conclusão, será feita a afirmação de que a música possui uma ligação com 
a filosofia ao passo que se apropria de alguns conceitos trabalhados no conteúdo 
de Estética.  

Assim que concluída a sensibilização, é entregue um material didático a 
todos os participantes que, de forma sucessiva, deverão fazer a leitura do 
problema filosófico posto em questão para que encontrem, em um lugar comum, 
a temática da atividade e seu sentido de questionamento. O trecho escolhido 
tem por título Platão e um ornitorrinco entraram num bar (CATHCART e KLEIN), 
é um texto cômico de fácil leitura. O intuito é fazer pequenas pausas para 
enunciar alguns problemas e deixar em evidência alguns questionamentos 
retirados do texto escolhido.  

Tendo em vista a leitura feita, exemplos práticos e lúdicos serão dados 
para trabalhar os conceitos de “fenômeno” e “noumenon” dentro da filosofia 
kantiana. Os alunos serão convidados a participar desses exemplos. Esses 
conceitos serão trabalhados em vista de se estabelecer uma relação destes com 
a música e como a filosofia de Schopenhauer se relaciona com a mesma. Assim 
que feita a discussão sobre os conceitos, será feita uma contextualização e 
discussão sobre o tema, contando com uma explicação sobre a obra Metafísica 
do Belo (BARBOSA, 2001). O assunto será trabalhado de maneira mais profunda 
utilizando o quadro didático para mostrar de forma mais clara os pontos 
principais dessa corrente filosófica.  

Em vista da investigação feita dentro dos textos filosóficos os participantes 
vão ser conduzidos para a conclusão de que a música, por sua natureza, 
consegue produzir uma sensação pura que ultrapassa os limites do conceito de 
“fenômeno” trabalhado anteriormente, para tanto, apresentam uma dificuldade 
em ser definida por conceitos e/ou palavras.  

Ao final da apresentação didática três músicas serão utilizadas para 
mostrar, de forma prática, como a diferença de melodias distintas pode causar 
diferença de sensações nos ouvintes. As canções escolhidas serão Não existe 
amor em SP do cantor Criolo lançada no álbum Nó na Orelha em 2011; Mulher 
de Fases da banda Raimundos lançada no álbum So No Forevis em 1999; e 
Garota de Ipanema dos cantores Vinicius de Moraes e Antônio Carlos Jobim em 
1962. Os participantes buscarão, levando em conta o estudo sobre a capacidade 
musical de transmitir sensações puras, reconhecer nas melodias apresentadas 
a sua relação com a sensação causada nos ouvintes. Após a unificação de todos 
os testemunhos de sensações será feito um fechamento sobre o conteúdo 
apresentado, unindo a prática musical com a teoria estética.  
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Resultados 
 

A presente atividade busca atingir desenvolver em seus participantes a 
compreensão da importância da música na sociedade no que diz respeito em 
como ela consegue traduzir as esferas estéticas mais puras do ser humano. Para 
tanto, busca-se sensibilizar, por meio de uma prática, a capacidade de 
percepção de conceitos específicos da Estética e como eles interagem com a 
musicalidade.  

Quando se trabalha o conceito de Belo, se faz necessário uma coleta de 
testemunhos para se aproximar de uma definição deste conceito. Visto que essa 
junção de observações pessoais refletem diretamente a esfera sentimental que 
a atividade busca atingir, o objetivo central é possibilitar aos participantes o 
acesso às suas capacidades de sentir e de serem afetados pela música 
enquanto manifestação cultural, mostrando assim a importância deste 
movimento interno que a arte pode ocasionar. Não obstante, a partir do momento 
que entende-se a música enquanto um índice de desenvolvimento pessoal, 
observa-se nela a capacidade de exercício de aprendizagem. Sendo assim, esta 
área desenvolvida pelas dinâmicas da oficina deve ser entendidas como uma 
ação que propõe a sua integração no processo pedagógico enquanto uma busca 
de humanizar as relações que compõem a educação.  
 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Fabio Gabriel Semençato: fabiogabrielsemençato@gmail.com; Fone (45)99918-
9338. 
Ericson Divaldo Antunes Filho: ericson.antunes@hotmail.com; Fone (45)99114-
9125. 
 Ana Karine Braggio: anakarinebraggio@gmail.com; Fone (45)99914-1187. 
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O BREAK DANCE NO BRASIL: DA TEORIA A PRATICA 

 
 

Julio Silva Santos (Professor de Break Dance). 
Auxiliar: Thaty Silva Santos. 

Área Temática: (Artes) 
Modalidade: (Danças Urbanas) 

Palavras-chave: Oficina Dança Break 
 

Resumo 
 

     Com o surgimento da CULTURA HIP HOP na década de 70 em New York 
especificamente no Bronx , Junto a os DJ’s, MC’s , Graffiteiros e Dançarinos. 
Desde o seu surgimento, o Hip Hop vem mostrando ás pessoas uma nova visão 
de cultura social e coletividade dando origens a novos estilos de musicas, danças 
e inúmeras formas de expressões artística. 
    O intuito desta oficina é falar um pouco sobre este assunto e a chegada desta 
cultura no BRASIL, desenvolvendo na pratica a dança  especificamente o 
BREAK DANCE esta dança na qual tem sua origem e característica própria, 
sendo também uma das danças fundadoras da cultura hip hop . 
   Meu intuito e levar este conhecimento teórico e pratico a muitas pessoas 
desejam conhecer, entender e aprender mais sobre esta. Levando em diferentes 
lugares como, escolas , universidades , eventos, faculdades , bairros , pois 
acredito também que a Cultura Hip Hop tem muito para “somar” e muito 
conhecimento novo para ser passado. 

 
A oficina terá uma duração de 1:30 uma hora e meia sendo 45 minutos teórica 

e 45 pratica. 
 

Os matérias seriam: 
Aparelho de som (caixa amplificada). 

Espaço físico adequado as aulas de dança. 
Espelho . 

Caderno e caneta. 
 

 
Apresentação 

 
     Por ter sido criado junto a cultura das ruas e não em escolas ou estúdios de 
dança, a dança de rua ou seja o Hip Hop na requer de seus adeptos o padrão 
de corpo nas demais modalidades, por isso pode ser praticado por qualquer 
pessoa , sem distinção, e local de pratica . 
    As aulas de Break visam a aprendizagem e o auto conhecimento do aluno 
para que , se for do seus desejo , ele possa ingressar em uma companhia de 
dança e participar de inúmero eventos do segmento profissionalizar-se ou 
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simplesmente , tem interesse em ampliar seus conhecimentos e amplia-los em 
varias situações na sociedade. 
     Além do papel artístico que a dança tem, é possível ressaltar a sua 
importância com a atividade física, que proporciona a integração de aspectos 
biopsicossociais do individuo dançando movimentando o corpo, a mente e o 
espirito . Com relação a os aspectos biológicos dança trabalha a coordenação 
motora , flexibilidade, ritmo, atenção, consciência corporal , agilidade e força 
muscular , fortalecimento do aparelho cardiorrespiratório e equilíbrio. Quando os 
valores psicológicos eleva a auto estima, concentração e persistência , 
superação na timidez , sensação de alegria e bem estrar. No âmbito social 
desenvolve o espirito em grupo,  socialização descontração e troca de saber 
cultural. 
    Atualmente em 2019 a dança BREAK uma das raízes do HIP HOP consegui 
um grande conquista para a nossa cultura foi incluída como esporte nas 
OLIMPIADAS DE 2024 . 
A oficina vem mostrar um pouco oque a arte da dança tem para muitos. Os 
conscientizando do lado correto da cultura Hip Hop , com esta aula pratica e 
teórica. 

 
 

Procedimentos Adotados 
 
Realizar aulas de técnica e fundamentos da dança break 
Desenvolvimento montagem de coreografia 
Promover ritmo, peso, fluência , coordenação motora , qualidade de vida. 
Integração social 
Fomentar a vontade de aprender inglês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações Finais 
 

É de suma importância a presença da arte  em  faculdades, universidades 
especificamente o Hip Hop / Break Dance , já que são pouco artistas que levam 
consigo esta dança ,e são pouco lugares que sedem espaço para mostrar este 
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trabalho,  atualmente estou com 9 anos de dança onde me especializei com 
workshop , Palestras, eventos onde fui competidor , outros em que fui jurado 
dentro e fora do Paraná não só levando o nome da cidade mas também do 
estado, participo de Grupo Profissional de Break chamado Tolebreaker’z  , onde 
somos fundadores e único grupo de Break Dance de Toledo , desenvolvemos 
também o Hip Hop dance que já é uma outra linguagem de dança dentro da 
cultura hip hop ,ou seja os participantes estarão fazendo aula com pessoas que 
estão ativas e que verdadeiramente vivem e conhece com propriedade a cultura 
hip hop, 

 
 
 

Desde já agradeça a atenção. 
 
 

Forma(s) de contato com a ação 
 

Julio Cesar da Silva Santos . 

(TEL): (45) 99837-9512. 
E- MAIL : julioosantos07@gmail.com 

 
Minha Pagina no Facebook : Julio TBz . 
Pagina do Grupo : Tolebreaker’z Crew . 

 
Referências 

 
Livro : A arte da Batalha – Alien Ness. 

The Freshest Kids (Documentario sobre o inico do Hip Hop). 
https://www.youtube.com/watch?v=ETB8uw3sijM 

 
O inicio Hip Hop no Brasil – Nos tempos de São Bento. 

https://www.youtube.com/watch?v=z8FtIypGeVs 
 
 

  

mailto:julioosantos07@gmail.com


 

 

O PODER DA LINGUAGEM: ARTE RETÓRICA DE ARISTÓTELES 

 
Ana Karine Braggio1047 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Cássio Cândido Ribeiro1048 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de professores 

Modalidade: Oficina 
Palavras-chave: retórica; persuasão; oratória; linguagem. 

 
Resumo 
 

Esta oficina tem por finalidade apresentar uma obra pouco conhecida de 
Aristóteles, chamada Arte Retórica. A obra visa discernir os meios de persuadir 
em cada caso. Todas as pessoas fazem uso da retórica de alguma forma, seja 
argumentando para explicar ideias, como também para acusar ou defender. 
Conhecer as técnicas de retórica é de utilidade inquestionável, pois a verdade, 
o bem e a justiça (valores centrais da filosofia), podem perder num debate por 
incompetência do argumentador em sua defesa. 
 
Apresentação 
 

O que Sócrates, Cícero, Jesus, Hitler, Gandhi e Martin Luther King têm 
em comum? Todos eles dominavam a habilidade de falar bem em público, 
conseguiram comover multidões, conquistaram seguidores, foram líderes, com 
o poder da linguagem mudaram o mundo de alguma forma. Os gregos tinham 
um conceito para essa habilidade de falar bem, de conseguir convencer os 
outros, de persuadir, chamaram de retórica, que foi traduzido para o latim como 
oratória, ou ainda eloqüência. Aristóteles (2006) afirmou que o homem é um 
animal político, portanto, todas as pessoas fazem uso da retórica de alguma 
forma, pois todos em algum momento tentam sustentar ou refutar ideias numa 
discussão (ARISTÓTELES, 2007). Queremos que as outras pessoas sigam o 
nosso pensamento. Alguns oradores obtêm êxito em convencer uma audiência 
por meio da experiência vivida, e outros espontaneamente, mas um assunto 
pode ser conduzido de modo sistemático, que quando investigados, observamos 
que foi em função de uma técnica aplicada, e como se trata de uma habilidade, 
então ela pode ser estudada, e as técnicas podem ser aprendidas. Podemos 
considerar que a retórica é uma ferramenta da linguagem que pode ser usada 
para conduzir as ações das pessoas. 

O estudo da retórica surgiu em Siracusa, região da Sicília, Magna Grécia 
(atual Itália), século V a.C., com um cidadão chamado Córax, um bom orador e 

 
1047 Doutora em educação, Filosofia, CCHS, Unioeste campus Toledo. E-mail: 
anakarinebraggio@gmail.com 
1048 Graduando, Filosofia, CCHS, Unioeste campus Toledo. E-mail: cassiocribeiro@gmail.com 
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advogado, foi também professor de oratória e eloqüência, o primeiro a ensinar 
de modo profissional a arte de falar em público, ensinando técnicas para 
convencer a audiência através do discurso. Viveu num período histórico marcado 
pela transição da tirania para um governo democrático, e testemunhou grandes 
transformações na legislação. Então, arte retórica nasce em meio ao tribunal do 
júri, porque as pessoas precisavam se defender nos tribunais, e pra isso era 
preciso saber argumentar bem, falar com clareza e saber comover para 
conseguir convencer os jurados para que votassem a seu favor.  

Segundos relatos (2007), Tísias, um aluno de Córax, se recusou a pagar 
Córax pelas aulas com o seguinte argumento, “Se Córax foi um bom professor, 
eu serei capaz de apresentar argumentos que convençam Córax a não cobrar 
por suas aulas. Caso contrário, não serei capaz disso, e nesse caso, Córax não 
deveria ser pago por ser um mau professor.” Nesse argumento, tanto ser bom 
professor, quanto não ser bom professor, implicará em não ser pago. Esse 
paradoxo do bom professor de retórica nos força a pensar em problemas lógicos 
e éticos, pois temos que admitir que o argumento é muito bom, pois deixa Córax 
sem outras alternativas, para refutar teria que apelar para um argumento ainda 
mais forte. 

Algum tempo depois, Górgias (485-380 a.C.) e Protágoras (490-421 a.C.), 
que foram alunos de Córax e Tísias, levam esse conhecimento para Atenas, 
durante o Século de Péricles, e conquistam a simpatia dos atenienses, e ficam 
conhecidos como sofistas (os sábios), os educadores, e mestres da oratória. 
Protágoras foi um dos professores mais bem sucedidos. Ele treinava seus 
discípulos para debater tanto de um ponto de vista, quanto dos outros. Defendia 
que a verdade não poderia ser limitada apenas a um lado do argumento, porque 
não há verdade absoluta, a verdade é relativa. É de Protágoras a famosa frase 
"O homem é a medida de todas as coisas”, pois o que é verdade para um, pode 
não ser verdade para o outro.  

Sócrates (470-399 a.C.) viveu nesse contexto, foi um grande orador, 
também estudou oratória, mas repudiava os sofistas, e defendia a filosofia. 
Depois de muitos encontros na Ágora, Sócrates conquistou muitos discípulos 
para os seus pensamentos. Platão (427-347 a.C.) foi o mais notável discípulo de 
Sócrates, escreveu muitas obras em forma de diálogos, em que na maioria 
Sócrates aparece como o personagem principal, sempre advogando em defesa 
da Verdade, do Bem, e da Justiça. Foi Isócrates (436-338 a.C.), discípulo de 
Górgias, quem implantou a Retórica na paidéia, currículo escolar, de Atenas. Ele 
defendia a retórica como núcleo essencial de uma formação ética e política. 

Em 399 a.C, Sócrates é condenado a morte, e Platão sai de Atenas para 
fazer algumas viagens, e vai para Siracusa e depois visita o Egito, quando 
retorna, por volta de 387 a.C, já aos 40 anos, cria em Atenas a sua escola, 
chamada Academia, onde a finalidade dos estudos era o saber pelo seu valor 
epistemológico, ético e político, numa busca pela verdade, o bem, e a justiça. 
Durante 20 anos se dedica ao ensino e às suas obras. Em 367 a.C., aos 60 anos, 
Platão conhece um jovem de 17 anos que se tornaria o seu mais dedicado 
estudante, Aristóteles, que recebeu um forte treinamento nas artes retóricas, e 
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que também se aprofundou nos estudos filosóficos, tendo sido seu discípulo e 
ajudante até a sua morte. 

Aristóteles (384-322 a.C.) foi o maior filósofo da Grécia antiga. Foi 
discípulo de Platão por 20 anos. Educou Alexandre, O Grande, dos 12 aos 20 
anos, que então se tornou o imperador da Macedônia, derrotou o Império Persa, 
e conquistou o Egito. Aristóteles (2010) fundou em Atenas uma escola, o Liceu, 
onde dava aulas ao ar livre, caminhando pelo bosque. Elaborou um sistema 
filosófico no qual pensou sobre questões de poesia, retórica, lógica, física, 
biologia, medicina, psicologia, ética, política e metafísica. O curriculum para o 
aprendizado que Aristóteles fixou nessa época para o Liceu foi base para o 
curriculum das Universidades europeias até o século XIX. 

Segundo relatos históricos, Aristóteles (1985), na época do Liceu, durante 
as manhãs, ministrava aulas aos discípulos mais avançados, tratando temas 
mais complexos e profundos como lógica, matemática, física, metafísica e 
política. E durante as tardes e noites, dava cursos abertos, acessíveis ao grande 
público, ensinando retórica e dialética. Postulou os princípios do pensamento 
lógico; é o criador do pensamento científico; seus estudos na física sobre o 
espaço, o tempo e o movimento influenciaram por séculos; criou métodos para 
observar e classificar corretamente os seres vivos, a biologia; estudou as poesias 
e também ensina técnicas para escrever boas tragédias; e fez um estudo sobre 
o poder da linguagem, a retórica. 

Arte Retórica, é a tradução do grego de Τέχνη ρητορική. O termo Arte é 
derivado do termo ars em latim, que deriva do grego Τέχνη, que significa técnica, 
ou seja, um conjunto de métodos para produzir algo. O termo Retórica é do grego 
ρητορική, que significa a faculdade de observar o que em cada caso específico 
irá persuadir. Portanto, com Arte Retórica, Aristóteles (2007) apresenta um 
conjunto de métodos para saber o que em cada caso específico vai conseguir 
convencer.  

Na obra Metafísica (2002), Aristóteles chama de ciências poiéticas (poisis) 
o ramo do conhecimento que estuda a produção das coisas feitas pela 
humanidade. As coisas produzidas pela humanidade visam ser úteis. O valor das 
coisas úteis se dá na medida em que cumpre bem a sua devida função, sua 
utilidade. E chama de ciências práticas (práxis) o ramo do conhecimento que 
estuda o agir humano, ou seja, a ética e a política. O valor de um julgamento 
moral pode apenas estar na ação (práxis) humana, não pode estar num objeto. 
A obra Arte Retórica, por se tratar de uma ferramenta útil, de uma arte, de 
métodos, está então contida no grupo das coisas que não possuem moralidade, 
então pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Isso significa que é 
possível convencer alguém agir de modo injusto. Portanto, conhecer as técnicas 
de retórica é de utilidade inquestionável, pois a verdade, o bem e a justiça 
(valores centrais da filosofia), podem perder num debate por incompetência do 
argumentador em sua defesa. 

Aristóteles (2007) ensina que a referência que devemos ter para falar bem 
é a razão, fazer um discurso racional, é essencial desenvolver um raciocínio 
lógico coerente, livre de contradições. O orador tem que ser portador da justiça, 



 

 

Pá
gi

n
a1

35
3

 

tem que se apoiar na lei, e se a lei disser o contrário, tem que encontrar uma lei 
maior, até uma lei natural, ou lei de Deus. O discurso tem que ser apropriado ao 
ambiente, adequado a cultura, ao meio socioeconômico, a eficiência do discurso 
é diferente dependendo do público, tem que analisar se a audiência é de jovens 
ou velhos, se é para leigos ou para especialistas. O bom orador também precisa 
ser nobre, naturalmente os humanos desprezam a injustiça. O bom orador 
precisa causar uma experiência prazerosa, a oratória é uma experiência estética, 
tem que despertar prazer nos ouvintes, isso irá prender a atenção. Então não 
basta o discurso ser lógico, ele também tem que ser sensível, tem que tocar na 
alma (psykhé) das pessoas. O discurso também precisa ser algo exequível, algo 
que pode ser executável, pois não adianta falar de coisas impossíveis, coisas 
complexas demais, é preciso ser algo acessível, mas também não pode ser o 
óbvio, pois aí perde o interesse também, então é preciso ser algo plausível. O 
bom orador tem que cuidar da ética, do caráter, da reputação, passar 
credibilidade, tem que despertar confiança nas pessoas, pois tem grande peso 
ao tentar persuadir. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A apresentação da obra será de forma dialética expositiva, primeiramente 
indagando aos ouvintes questionamentos da temática, sobre do que trata, sua 
atualidade, importância, utilidade, para então revelar que Aristóteles fez um 
profundo estudo sobre a Arte Retórica. Mas antes de entrar na obra em si, será 
feita uma breve contextualização histórica, pois é necessário pensar como se 
deu a origem desse estudo, o ambiente democrático grego, os primeiros 
advogados, o nascimento das primeiras técnicas de oratória, os debates com os 
sofistas, o surgimento de Sócrates como grande orador e filósofo, a criação da 
Academia de Platão, os vinte anos de Aristóteles como discípulo, a educação de 
Alexandre Magno, o retorno de Aristóteles para Atenas e a criação do Liceu. 

A apresentação tem como apoio didático a utilização de slides como 
recurso para a condução da apresentação, que pretende partir da sensibilização 
e problematização, e trespassar pelo resumo, contexto histórico, introdução, até 
a análise da obra. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: cassiocribeiro@gmail.com 
Telefone: (45)998121959 
 
Referências 
 
ARISTÓTELES. Retórica. Tradução de Marcelo Silvano Madeira. SP: Rideel, 
2007. 

mailto:cassiocribeiro@gmail.com
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____. Órganon. Tradução de Pinharanda Gomes. Lisboa: Guimarães, 1ª 
edição, 1985. 

____. Órganon. Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2ª edição, 
2010. 

____. Metafísica. Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2ª edição, 
2012. 

____. A Política. Tradução de Roberto Leal Ferreira. SP: Martin Fontes, 3ª 
edição, 2006. 

ROHDEN, Luiz. O poder da linguagem: a arte retórica de Aristóteles. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1997. 

  



 

 

O TEATRO DO OPRIMIDO COMO MEIO DE CONQUISTA DA 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 

 
 

Cris Rhoden1049 
Junior Cunha1050 

Mônica Chiodi1051 
 

(Oficina não vinculada a um projeto de extensão) 
Modalidade: (Oficina) 

Palavras-chave: Teatro do Oprimido; Emancipação política; Augusto Boal. 
 
 
Resumo 
 
A presente oficina tem por tema a emancipação política. O problema a qual nos 
debruçamos é justamente a notável falta de autonomia política nas sociedades 
contemporâneas, em especial no Brasil. Nosso objetivo, portanto, é oferecer 
uma maneira de conquistar a emancipação política aos cidadãos de determinada 
sociedade por meio do Teatro do Oprimido. Justificamos nossa escolha do 
método teatral de Augusto Boal como forma de conquista da emancipação 
política, por este se apresentar como um meio de transformação social. Boal, 
rompe com a estrutura que diferencia o espectador do ator comum do teatro e 
propõe que todo indivíduo é um espect-ator, ou seja, que todos têm a 
possibilidade de se tornarem protagonistas de suas histórias e não somente ser 
um mero espectador de histórias alheias. A tomada de consciência dessa 
possibilidade viabiliza e é a chave para as transformações sociais. Saindo da 
perspectiva teatral e indo para o campo político, o princípio do espect-ator se 
torna ainda mais claro. Para que haja mudanças socias significativas é 
imprescindível a conquista do protagonismo, da emancipação política. Nesse 
sentido, a oficina será aplicada em quatro etapas: na primeira trabalharemos, por 
meio de exercícios cênicos, princípios básicos de atuação, como consciência 
corporal, consciência espacial, sintonia com parceiros de palco, etc. Na segunda 
etapa expomos o Teatro do Oprimido, método teatral de Augusto Boal, e como 
este pode ser empregado como meio de conquista da emancipação política. Na 
terceira etapa fazemos uso do Teatro Jornal, uma das técnicas do Teatro do 
Oprimido: os participantes da oficina são convidados a realizarem o que Boal 
propõe com a técnica e, assim, efetivam o papel de escpect-ator. Por fim, na 
quarta etapa propomos uma pequena roda de conversa na qual cada participante 
poderá dizer suas impressões e falar sobre a importância da emancipação 

 
1049 Graduanda em Filosofia, CCHS, campus Toledo-PR. E-mail: rhoden375@outlook.com. 
1050 Graduando em Filosofia, CCHS, campus Toledo-PR. E-mail: juniorlcunha@hotmail.com. 
1051 Graduanda em Filosofia, CCHS, campus Toledo-PR. E-mail: monica_kiodi@hotmail.com. 

mailto:rhoden375@outlook.com
mailto:juniorlcunha@hotmail.com
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política. Esperamos que os participantes saiam da oficina como protagonistas de 
suas histórias, prontos para conquistarem a emancipação política e realizarem 
mudanças no meio social.  
 
 
Apresentação 
 

Criado na década de 70 pelo teatrólogo Brasileiro Augusto Boal (1931-
2009), o Teatro do Oprimido se constitui de um conjunto de exercícios e técnicas 
teatrais voltadas a qualquer público que se interesse pela ação teatral, ou seja, 
não se trata de um método restrito a atores, mas à todos aqueles que queiram 
tornar-se seres atuantes. A base da metodologia teatral criada por Boal é a 
pretensão de dar voz e espaço em cena aos oprimidos e excluídos socialmente, 
tanto que essa ideia revolucionária no âmbito teatral por ele apresentada, surge 
justamente de um contexto de opressão e exclusão social.  

  
Em 1970, diante da censura e da ditadura militar brasileiras, 
Augusto Boal idealiza e concretiza as primeiras experiências 
com teatro-jornal, em conjunto com um grupo de jovens 
vinculados ao Teatro de Arena. Ao se teatralizar notícias de 
jornais e outros materiais informativos, procurava-se 
desconstruir, desmistificar e denunciar aquilo que era difundido 
pelos meios de comunicação social (BARBOSA; FERREIRA, 
2017, p. 442). 

  
Frente a realidade de censura e massacres vivenciadas pelo dramaturgo, 

diretor e teórico de teatro no período da ditadura militar, surge uma ferramenta 
de manifestação popular, por ele idealizada, a fim de encenar artisticamente de 
modo crítico as informações vinculas nos meios de comunicação da época, 
buscando desse modo, desconstruir, desmistificar e denunciar a manipulação 
feita pelos meios de comunicação. Em outras palavras, através dessa inovação 
artística, Boal rompe com a ideia de que a arte é apenas para artistas 
profissionais e em certa medida, dá início a uma perspectiva teatral que 
conquista o cenário nacional e internacional, a saber:  O Teatro do Oprimido.  

Nesse sentido, O Teatro do Oprimido, conforme afirmam Luz e Silva 
(2018, p. 125), oferece um conjunto de ferramentas úteis à transformação da 
realidade social dos indivíduos, para os autores o Teatro do Oprimido é: 

 
[...] uma arma de luta para libertação de todos os oprimidos do 
mundo, que tenham a intrepidez e aspiração necessárias para 
transformar suas realidades. Para estes, o teatro do oprimido 
possui um método com ferramentas e técnicas capazes de 
transformar a vida dos indivíduos, resgatando os interesses que 
geralmente lhes são podados na sociedade. 
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O método de Boal rompe com concepção comum de teatro, a que insiste 
na velha estrutura que diferencia o espectador do ator e impõe espaços 
demarcados e delimitados para cada um. Boal propõe que todo indivíduo é um 
espect-ator, ou seja, que todos têm a possibilidade de se tornarem protagonistas 
de suas histórias e não somente ser um mero espectador de histórias alheias. 
Para o teatrólogo, o domínio da produção teatral se dá mediante o 
reconhecimento de nosso corpo e de suas capacidades expressivas, ao tomar 
conhecimento de suas potencialidades: 

 
[...] o ‘espectador’ estará habilitado a praticar formas 
teatrais que, por etapas, ajudem-no a liberar-se de sua 
condição de ‘espectador’ e assumir a de ‘ator’, deixando de 
ser objeto e passando a ser sujeito, convertendo-se de 
testemunha em protagonista (BOAL, 1991, p. 143). 

 
A tomada de consciência dessa possibilidade viabiliza e é a chave para 

as transformações sociais. Saindo da perspectiva teatral e indo para o campo 
político, o princípio do espect-ator se torna ainda mais claro. Para que haja 
mudanças socias significativas é imprescindível a conquista do protagonismo, 
da autonomia política.  Para tal, o Teatro do Oprimido oferece um conjunto de 
técnicas, destacamos: o Teatro Jornal; o Teatro Imagem; o Teatro Invisível; o 
Teatro fórum e o Teatro Legislativo. Em seu conjunto, o Teatro do Oprimido 
desenvolve-se em três objetivos centrais1052, (1) (re)apropriação dos meios de 
produção teatral pelos oprimidos, (2) a quebra da quarta parede, isto é, a parede 
imaginária que separa os atores do público; (3) e a insuficiência do teatro como 
meio de transformação social. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A oficina será dívida em quatro etapas.  
1. Por meio de exercícios cênicos trabalharemos princípios básicos de 

atuação, como consciência corporal, consciência espacial, sintonia com 
parceiros de palco, etc. Exercícios: 
▪ Consciência corporal: 

a. Relaxamento muscular: os participantes serão conduzidos por um 
processo de relaxamento e reconhecimento de cada parte de seus 
corpos; 

b.  Respiração diafragmática: os participantes serão instruídos da 
importância da respiração correta e do uso do diafragma em cena. 

▪ Consciência espacial: 
a. Ponto fixo: os participantes serão instruídos a se movimentarem 

pelo palco escolhendo pontos fixos como alvo. 

 
1052 Cf. CRUZ, Joana. O que é o Teatro do Oprimido? Disponível em: 
https://oprima.wordpress.com/about/. Acesso em: 27/05/2019. 

https://oprima.wordpress.com/about/
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b. Seguindo comandos: ainda se movimentando pelo palco os 
participantes terão que obedecer a comandos do oficineiro, com 
isso, além de aprimorarem a consciência espacial, exercitaram a 
memória e presença em cena. 

▪ Sintonia com parceiros de palco: 
a. Sem deixar cair: os participantes terão que estabelecer conexões 

com seus parceiros e olhando olho-no-olho um dos outros jogarem 
bolinhas entre si sem deixarem cair no chão. 

2. Expomos o Teatro do Oprimido, método teatral de Augusto Boal, e como 
este pode ser empregado como meio de conquista da autonomia política. 

3. Fazemos uso do Teatro Jornal, uma das técnicas do Teatro do Oprimido: 
os participantes da oficina são convidados a realizarem o que Boal propõe 
com a técnica e, assim, efetivam o papel de escpect-ator.  

4. Propomos uma pequena roda de conversa na qual cada participante 
poderá dizer suas impressões e falar sobre a importância da autonomia 
política 

 
Referências 
 
BARBOSA, Inês; FERREIRA, Fernando Ilídio. Teatro do Oprimido e projeto 
emancipatório: mutações, fragilidades e combates. In: Revista Sociedade e 
Estado, Volume 32, Número 2, maio/agosto, 2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/se/v32n2/0102-6992-se-32-02-00439.pdf. Acesso em: 
28/05/2019. 

BOAL, Augusto. 200 Jogos e exercícios para o ator e o não-ator com vontade 
de dizer algo através do teatro. Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1982. 

BOAL, Augusto. O arco íris do desejo: o método Boal de teatro e terapia. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

LUZ, Bruna dos Santos da; SILVA, Fabio Antônio da. O teatro do oprimido e a 
partilha do sensível. In: SILVA, Fabio Antônio da; Et. Al. (Org.). O teatro no 
ensino da filosofia. 1 ed. e-book. Toledo, PR: Vivens, 2018. 

  

http://www.scielo.br/pdf/se/v32n2/0102-6992-se-32-02-00439.pdf


 

 

OFICINA DA MEMÓRIA: EXERCITANDO A MENTE, INTEGRANDO 

SABERES E GERAÇÕES NA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 
 

Roseli Odorizzi1053 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Marcia Aparecida Lopes1054, Franciele Luci Barreiro1055,  

                                                                          Mylena Cristina de Assis Marcelo1056, 
Letícia Milena Tomadon1057 

  

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Terceira Idade & Saúde) 
Modalidade: (Oficina) 

Palavras-chave: Relação Intergeracional; Inclusão Social; Qualidade de vida. 
 

 
Resumo: A otimização cognitiva e sensorial no adulto idoso é realizada pela estimulação dos 

neurônios e interações positivas e lúdicas contribuindo na maior agilidade mental, prevenção de 
doenças degenerativas do cérebro e melhora e adiamento do declínio neuronal. Por ser um fator 

multifatorial, as condições de saúde, o estilo de vida, o meio ambiente e as interações positivas 
são fundamentais para uma melhor qualidade de vida do adulto idoso. A atividade prática 
proposta tem o objetivo de, através de atividades lúdicas neuronais, construir relações 

intergeracionais de integração e interação com o público presente. 

 
 
Apresentação: A sociedade tende a excluir seus idosos que acabam 
segregados, se isolando do convívio com as demais gerações. As atividades 
interageracionais estimulam a relação positiva e são capazes de transformar 
conceitos em relação ao velho e à velhice desfazendo estereótipos e 
preconceitos, promovendo maior inclusão do idoso na comunidade e na família. 

O sociólogo Magalhães (2000), no texto “Intergeracionalidade e 
Cidadania” pontua que não se trata apenas de corte geográfico, mas relações 
que se estabelecem com o meio social, a família, grupos de relacionamentos e 
que perpassam a educação, o esporte, a cultura, a arte, a ciência e modos de 
ser, saber e fazer das pessoas, como podemos ver: 

 

 
1053Mestre em Serviço Social e Política Social, Docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 
CCSA/Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Coordenadora e Autora do Programa 
da Universidade Aberta à Terceira Idade na Instituição. E-mail: odorizzi2@yahoo.com; unati@unioeste.br  
1054 Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: 

marcialopes@gmail.com 
1055 Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: 
francieleluthor@gmail.com 
1056 Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: 
mylena.assis@gmail.com  
1057Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: 
leticia.tomadon@hotmail.com 

mailto:odorizzi2@yahoo.com
mailto:unati@unioeste.br
mailto:marcialopes@gmail.com
mailto:francieleluthor@gmail.com
mailto:mylena.assis@gmail.com
mailto:leticia.tomadon@hotmail.com
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As gerações são mais que coortes geográficos. Envolvem segmentos 
sociais que comportam relações familiares, relações entre amigos e 

colegas de trabalho, entre vizinhos, entre grupos de esportes, artes, 
cultura e agremiações científicas. Implicam estilos de vida, modos de 
ser, saber e fazer, valores, ideias, padrões de comportamento, graus 

de absorção científica e tecnológica. Comporta memória, ciência, 
lendas, tabus, mitos, totens, referências religiosas e civil 

(MAGALHÃES, 2000, p.37). 

.  
Neste sentido, nos diferentes níveis sociais está a relação intergeracional 

que realiza o intercâmbio entre os diferentes grupos etários e a troca de saberes 
que pode se estabelecer entre eles. 

E nessa troca e convívio intergeracional as crianças e os adolescentes as 
transformações são múltiplas e recíprocas, pois forçam os velhos a se 
transformarem, obrigando-os a estarem mais conectados com o meio social 
onde vivem. 

 
Procedimentos Adotados: A metodologia utilizada para o desenvolvimento da 
atividade será o manuseio de diferentes atividades lúdicas como contos, causos, 
cantigas de roda, jogos e brincadeiras infantis, jogos de mesa, cartilhado, xadrez, 
desafios e jogos de chão, etc onde estimulando, através do lúdico, busca-se 
integrar e propiciar maior interação entre as pessoas presentes. Contudo, busca-
se igualmente propiciar uma roda de conversa entre os integrantes das UNATIs 
dos diferentes Campi para troca de informações sobre o declínio neuronal na 
terceira idade. 
 
Resultados: O resultado esperado é uma maior convivência e relação dos 
acadêmicos da Unioeste e comunidade externa integrantes do Programa UNATI 
através de brincadeiras e atividades neuronais propiciando uma troca de saberes 
entre as diferentes gerações e ambiente mais propício para a integração da 
universidade com esse segmento populacional. Além disso, a atividade busca 
integrar os grupos de UNATI presentes no evento. 
 
 
Considerações Finais: A troca de saberes e interações estabelecidas entre as 
gerações devem estar focadas no debate e na reflexão sobre temas de interesse 
comum e atividades lúdicas enquanto facilitadoras do diálogo.  Ao se estabelecer 
o diálogo, inicia-se uma proposta de troca de experiências e de solidariedade 
entre as gerações que pode ser muito benéfica para a inclusão sociocultural do 
idoso na sociedade contemporânea. Portanto, as relações interegeracionais são 
ações socioeducativas que, como preconizam os documentos internacionais 
pode viabilizar uma sociedade mais sadia e de maior convívio para todas as 
idades. 
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Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; Fone: (045) 3379-
7111/Toledo-PR 
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________. Casa Civil. Lei nº 8.842 de 04/01/94. Dispõe da Política Nacional do 
Idoso.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm. 
Acesso em 29 maio 2019. 
GUERREIRO, T., RODRIGUES, R. Envelhecimento bem-sucedido: utopia, 
realidade ou possibilidade? Uma abordagem transdisciplinar da questão 
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Permanente”.  Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 
Campus de Toledo. Toledo, Paraná. 2015.  
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OFICINA DE BONECAS ABAYOMI À LUZ DO PROJETO CORES DA 

RESISTÊNCIA:  REFLEXÃO NO COMBATE AO RACISMO 

 
Esther Luíza de Souza Lemos 1058 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Cristiane Carla Konno1059,Francy R. da Guia Nyamien1060,Vilma 
Jara da Silva1061 

 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Humano 
Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: cultura afro-brasileira, racismo, igualdade racial 
 
Resumo 
 
A proposta para a oficina está vinculada ao projeto de extensão universitário 
“Projeto Cores da Resistência” que possui o objetivo de desenvolver ações de 
formação, consciência, sensibilização e resistência no âmbito das relações etino-
raciais e de combate ao racismo. O projeto surgiu do curso de Serviço Social da 
Unioeste – campus de Toledo, no contexto da Campanha Nacional “Assistentes 
Sociais no Combate ao Racismo” organizada pelo Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Serviço Social – CFESS/CRESS.  
 
Apresentação 
 

Por entender que as ações devem ser continuadas com o objetivo de 
espraiar e sedimentar ações que possam impactar tanto na formação 
profissional dos diferentes agentes das políticas públicas, quanto na população 
por estes atendida na região oeste e sudoeste do Paraná, contribuindo nos 
esforços nacionais e internacionais no combate ao racismo, à discriminação e 
intolerância na luta por igualdade e justiça social, pretende-se ofertar a Oficina 

 
1058 Assistente Social, doutora em Serviço Social (UFRJ), professora do Curso de Serviço Social, 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, UNIOESTE – Campus de Toledo. Coordenação 

do Projeto de Extensão “Cores da Resistência”. E-mail: estherlemos@gmail.com.  
1059 Assistente social, mestre em Serviço Social (UEL), professora do Curso de Serviço Social, 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, UNIOESTE – Campus de Toledo, Sub-
coordenação do Projeto de Extensão “Cores da Resistência”. E-mail: crikonno@gmail. 
1060 Doutora em Educação (UEM), professora do colegiado do curso de Licenciatura em Ciências 
Sociais, Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCHS, UNIOESTE – Campus de Toledo. 
Colaboradora do Projeto de Extensão “Cores da Resistencia”. E-mail: francy_guia@hotmail.com. 
1061 Acadêmica do 3º ano do Curso Serviço Social, UNIOESTE – Campus de Toledo. Bolsista 
Extensionista do Programa de Educação Tutorial – PET Serviço Social. Membro do Projeto de 

Extensão “Cores da Resistência”. Membro do Projeto Extensão Egressos do Curso de Serviço 
Social da Unioeste – campus de Toledo e seus campos de atuação. E-mail: 
vilma.sh23@gmail.com. 
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De Bonecas Abayomi Á Luz Do Projeto Cores Da Resistencia: Reflexão no 
Combate ao Racismo.  

As bonecas Abayomi foram criadas pelas mães negras que rasgavam 
retalhos de suas saias e a partir deles criavam pequenas bonecas, feitas de 
tranças ou nós, que, para elas serviam como amuleto de proteção, para 
acalentar seus filhos durante as terríveis viagens a bordo dos navios que 
realizavam o transporte de escravos entre África e Brasil. 

As bonecas são um símbolo de resistência e ficaram conhecidas como 
Abayomi, termo que significa ‘Encontro Precioso’ e/ou aquele que traz felicidade, 
em Iorubá, uma das maiores etnias do continente africano cuja população habita 
parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim (VIEIRA, 2015).  

No Brasil as bonecas abayomi começam a criar forma na arte popular 
brasileira a partir do movimento de mulheres negras do Maranhão, tendo sido 
criada por Waldilena Martins ou Lena Martins que buscava na arte popular um 
instrumento de conscientização e sensibilização sobre questões raciais. 
(GOMES et al., 2017) 

Portanto, o objetivo dessa oficina é trazer a tradição dessa arte histórica 
e a partir da confecção dessas bonecas despertar o conhecimento, fomentando 
a discussão, a consciência, sensibilização e resistência no âmbito das relações 
etino-raciais e de combate ao racismo. 

O combate ao racismo é uma temática que, estando no âmbito da 
sociabilidade brasileira, carece de estudo, pesquisa, extensão e intervenção no 
sentido de adensar ações que, ao enfrentá-lo, promovam a igualdade racial. 
Pesquisadores no campo das Ciências Humanas e Sociais bem como nas 
Ciências Sociais Aplicadas tem revelado historicamente as raízes das 
contradições e antagonismos de classe que intensificam a exploração e toda 
forma de opressão na sociedade. 

As referências legais que parametram as ações no âmbito legal, além do 
que define a Constituição Brasileira (1988) são: o Estatuto da Igualdade Racial, 
Lei nº 12.288/2010 e a Leis que estabelecem as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, Leis nº 10.639/2003 e 
11.645/2008. 

Além destes parâmetros normativos, as deliberações das Conferências 
Nacionais de Promoção da Igualdade Racial são fonte permanente de diálogo 
entre Estado e Sociedade Civil na proposição de ações que visem a 
transformação das atuais relações sociais. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A Oficina De Bonecas Abayomi Á Luz Do Projeto Cores Da 
Resistencia: Reflexão No Combate Ao Racismo destina-se a toda a 
comunidade universitária, assim como agentes das políticas sociais e a 
população por estes atendidos na área da educação, saúde, assistência social, 
previdência social, habitação, segurança pública, justiça destinando-se a 



 

 

Pá
gi

n
a1

36
5

 

juventude, mulheres, infância e adolescência, idosos e população LGBT da 
região oeste e sudoeste do Paraná, respeitando os recortes de gênero, 
identidade, orientação sexual e acesso de pessoas com deficiência. 

As Bonecas Abayomi são feitas sem costura, algumas sendo feitas 
apenas com tranças e nós, não possuem olhos, nariz ou boca, afim de que se 
possa favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas. 

 
A dinâmica a ser trabalhada com o grupo será de: 
 
1) Apresentação do Projeto Cores da Resistência;  
2) Dinâmica de Grupo - Caminhada dos Privilégios;  
3) Reflexão sócio-histórica sobre relações étnico-raciais para o 

reconhecimento e valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro;  
4) Confecção das Bonecas Abayomi;  
5) Reflexão sobre Racismo e seu combate; 
6) Avaliação da atividade. 
 
Para que a Oficina atinja seus objetivos, o número de participantes será 

até 30 pessoas. Será disponibilizado gratuitamente o material para confecção 
das bonecas. A atividade será realizada em sala de aula da UNIOESTE - 
Campus de Toledo. 

 
Resultados 
 
Almeja-se com a realização da oficina, possibilitar aos participantes: 
 

• Valorização e reconhecimento da cultura afro-brasileira e suas 
expressões na região oeste e sudoeste do Paraná; 

• Sensibilização e reflexão acerca do racismo institucional e o modo como 
o mesmo é produzido e reproduzido no âmbito da sociedade; 

• Reconhecimento do preconceito e discriminação racial produzindo novas 

atitudes para seu enfrentamento; 

• Ampliação da articulação entre ensino e extensão universitária através da 
experiência vivida na oficina sobre a temática do racismo. 

 
Considerações Finais 
 
 A presente atividade está inserida como atividade do “Projeto Cores da 
Resistência”, que vislumbra o Seminário de Extensão da Unioeste – SEU como 
espaço público e participativo no qual o tema do racismo possa ser debatido, 
tirando-o da invisibilidade e problematizando-o com fundamentação sócio-
histórica e teórico-metodológica, na defesa da igualdade racial, direitos humanos 
e democracia substantiva.  

A proposta dá-se pela articulação entre o conhecimento acumulado na 
universidade em sua relação com sociedade, conectando os recursos humanos 
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que se dispuseram a investir neste objetivo, envolvidos em programas e projetos 
existentes no âmbito da Unioeste/Campus de Toledo.  

Sendo a primeira vez que a Oficina será ofertada, espera-se avaliar seu 
impacto e repercussão no sentido dos objetivos propostos pelo Projeto “Cores 
da Resistência” e as finalidades da universidade pública. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenadora: Esther Luíza de Souza Lemos. Email: estherlemos@gmail.com. 
Fone: (41) 99974 – 5554 e (45) 3379-7131. 
 
Referências 
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em: 31 mar. 2019. 
  
CFESS. Assistentes sociais no combate ao preconceito: O que é 
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mar. 2019. 
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feminino. Brasil, 2015. Disponível em: 
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Você sabe o que é boneca abayomi?. [S. l.]: YOUTUBE, 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=JwEX7yDrPbM&t=32s. Acesso em: 31 mar. 
2019. 
  



 

 

OFICINA DE ESTRATÉGIAS DE APOIO E ACOLHIMENTO PARA PESSOAS 

EM SITUAÇÃO DE IDEAÇÃO SUICIDA E SOFRIMENTO EMOCIONAL 

ATRAVÉS DO DESIGN THINKING DE SERVIÇOS.  

Edson Marques Oliveira 1062 (Coordenador da Ação de Extensão) 
 

Área Temática: (saúde) 
Linha de Extensão: (saúde humana) 

Modalidade: (Oficina) 
Palavras-chave: Suicídio, Prevenção, Inovação social. 

 
Resumo 
 
O objetivo é apresentar o Design Thinking como método de gerar inovação social 
no campo da prevenção a saúde mental de forma geral, e da ideação suicida e 
sofrimento emocional de forma específica. A oficina se justifica pela constatação 
do aumento de casos de tentativa e execução de suicídio de crescimento de 
situações de sofrimento psíquico e a escassez de ações de prevenção. 
Objetivamos ao final da oficina criar uma reflexão objetiva, madura e com ações 
estratégias simples, mas inovadoras eficazes de apoio e acolhimento as pessoas 
nessa situação de risco e vulnerabilidade de saúde mental. Será apresenta os 
conceitos básicos, exemplos de aplicação como no caso do Projeto Garra – V, 
aplicação do método e das técnicas de Design Thinking de inovação social em 
serviços, apresentação das ideias geradas na oficina e finalizando com a 
avaliação da atividade.  
 
Apresentação 
 
Será apresenta os principais conceitos como: o entendimento sobre suicídio, de 
inovação social e Design Thinking. 1) Suicídio e saúde mental. A saúde mental 
é um problema global, que afeta trabalhadores, produção, jovens e a população 
de modo geral. Entre esses problemas está o suicídio. No mundo, segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde, são mais de 800 mil pessoas que 
perdem sua vida dessa forma, são jovens entre 15 e 29 anos, sendo a maior 
parte do sexo masculino, cerca de 70%.  No Brasil o suicídio é a terceira causa 
de morte entre os homens e a oitava entre as mulheres. De 2011 a 2015 houve 
um crescimento desses casos, passando de 5,3% a 5,7% respectivamente.  
Destes casos 69% são de tentativas de mulheres, e 31% de execução de 
homens. A mulher tenta se matar e o homem consegue se matar, sendo que 
58% usam o envenenamento e intoxicação para por fim a sua própria vida.  
Existe um maior índice de suicídio entre os solteiros 60,45% e menos entre os 

 
1062 Pós-doutor em ciências sociais, pelo CES, Universidade de Coimbra, Portugal. Doutor, 
mestre e bacharel em Serviço Social. Serviço Social, CCSA, campus de Toledo-PR. E-mail: 
coacholiveira@hotmail.com 
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casados 31,5%.  No Paraná segundo estudo de ROSA et.all (2017), o Estado 
apresentou taxa de mortalidade por suicídio (8,4 óbitos por 100.000 habitantes) 
superior à taxa nacional (5,7 óbitos por 100.000 habitantes) no período entre 
1996 a 2000 e 2009-2012.  Na região Oeste, Toledo é a cidade com maior 
número de casos de auto violência,  segundo ultimo relatório da 20ª Regional da 
Saúde mostra que de 306 casos do sexo masculino na região Oeste, 121 são de 
Toledo e de 664 casos 344 são de mulheres, 74,8%, são mais de 43 casos entre 
15 a 29 anos, e cerca de 48 casos de idosos.  Mais alarmante são os casos de 
consumação do suicídio, 134 casos entre os homens, 81%  e 42 casos entre as 
mulheres, 19%.  No campo universitário esse indicie é alarmante o suicídio é a 
segunda maior causa de mortes entre os universitários (TERUEL; MARTÍNEZ; 
LEÓN,2014). O que torna essa população um grupo de risco, o que já é 
confirmado por alguns estudos como de Faria, Gandolfi e Moura (2014), onde 
foram analisados 210 jovens, de uma instituição de ensino superior em Brasília, 
observando que 9,4% das mulheres apresentaram tentativas de suicídio, um alto 
contraste com a porcentagem masculina (1,2%). Outro estudo apresentado por 
Santos et al. (2017) junto a Universidade Federal de Mato Grosso UFMT, Brasil, 
com 637 estudantes. 9,9% dos estudantes responderam que nos últimos 30 dias 
pensaram em se matar.  E isso decorrente a fatores como pressão, perda de 
sentido da vida, desorientação e outros fatores, entre eles alguns estudos, que 
procuram identificar os motivos para o suicídio, sinalizam fatores múltiplos, mas 
com destaque para os seguinte e principais elementos:  a) depressão 100%; 
transtornos psíquicos; b) 64%; abuso de substâncias ilícitas, c)  37%; 
desesperança 28%; d) abuso sexual 10%. (ALMEIDA, BENETIDO E FERREIRA, 
2017, p. 652). Em síntese, é um problema que atinge toda sociedade e 
principalmente aos jovens , do sexo masculino e da população universitária. Isso 
requer um trabalho amplo e integrado de vários seguimentos da sociedade. 2) 
Inovação social. Já inovação social podemos destacar a seguinte e maior 
compreensão "Inovação Social é uma nova solução para um antigo problema 
social. Uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa que as soluções 
existentes, e que, prioritariamente, possa gerar valor para a sociedade como um 
todo ao invés de beneficiar apenas alguns indivíduos". (Stanford Social 
Innovation Review, op.cit PERES, 2017, p. 13). Nesse sentido, diferente da 
inovação social voltado para o mercado, que gera riqueza concentrada, a 
inovação social, gera riqueza compartilhada, pode ser desde um 
empreendimento, como uma forma organizada que tenha impacto significativo 
na vida das pessoas em sociedade. Necessariamente não precisa ser algo 
inédito, também pode ser fazer algo com que algo que exista funcione melhor, 
mas de forma inovadora. No campo de ações de prevenção no campo da saúde, 
ressalta Bertolote ( 2012) podemos ter o seguinte entendimento. “ prevenção, 
qualquer medida que vise a interceptar a causa de uma doença antes que ela 
atinja um indivíduo.” (BERTOLETO, 2012, p. 81). Logo, o propósito da oficina é 
criar inovação de prevenção no campo do suicídio. E para isso, vamos usar uma 
feramente que em sido amplamente usada exatamente para criar ações criativas 
e inovadores para resolver situações e questões complexas, que seria o design 
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thinking. Segundo um dos maiores especialistas na área do Design, Brown, 
(2010), defini Design Thinking, da seguinte forma: “[...] começa com habilidades 
que os designers têm aprendido ao longo de várias décadas na busca por 
estabelecer a correspondência entre as necessidades humanas com os recursos 
técnicos disponíveis considerando as restrições práticas dos negócios. Ao 
integrar o desejável do pondo de vista humano ao tecnológico e 
economicamente viável, os designers têm conseguido criar os produtos 
(processos, serviços e estratégias) que usufruímos hoje. ” Em outros termos, é 
uma abordagem que sai do campo mercadológico, para o campo humano de 
forma geral. O que faz com que sua aplicação no campo da área de serviços 
tenha um vigor acentuado e especifico. Ou seja: “O design de serviços ajuda a 
criar novos serviços ou a melhorar os já existentes, de modo a torná-los mais 
úteis, utilizáveis e desejáveis para os clientes, bem como eficientes e eficazes 
para as organizações. Trata-se de uma nova área de atuação do design que se 
caracteriza como holística, multidisciplinar e integradora. ” Stafan Mortin ( 2005). 
Nesse sentido o DT catalisa o processo de colaboração, a unificação do 
pensamento divergente e convergente, da indução, dedução e abdução 
(intuição), valorizando tanto o individual como o coletivo, buscando sempre a 
inovação com co-criação, participação efetiva do público de interesse, 
analisando de forma sistêmica todas as possibilidades possíveis e mais 
adequadas para atingir os seus objetivos e resolver os problemas. Nesse sentido 
os pilares do DT são: a) centralidade no ser humano e suas necessidades, b) 
orientado para a ação, inovação e transformação e c) orientado para a 
colaboração. O que leva a prática e exercício de habilidades fundamentais: 1) 
ouvir, 2) criar e 3) entregar. O processo metodológico está relacionado a uma 
serie de fases e etapas, mas que necessariamente não seguem uma ordem 
liberar, mas sistêmica e de complexidade. Que podem ser resumidos 
(dependendo do modelo de TD a ser aplicado) os seguintes processos: a) 
imersão: pesquisa profunda e clareamento do problema a ser resolvido, b) 
ideação: criação de várias possibilidades de solução do problema, c) 
prototipação: testes e experimentos das soluções, busca de detecção de erros e 
melhoria das ações a serem executadas, d) execução: implantação, 
monitoramento e avaliação das ações escolhidas, prototipadas para resolução 
dos problemas estudados. (CAVALCANTE, FILATRO, 2016, BROWN, 2010, 
PINHEIRO, 2011). Nesse sentido, o TD procura encontrar soluções que centram 
os esforços de modo colaborativo, participativo e coletivo, dando atenção a uma 
visão sistêmica, holística tanto do ser humano ( emoções, cognição, estética, 
bem-estar, etc) como da realidade em que vive esse ser humano, ou seja o seu 
meio ambiente ( sociedade, cultura, valores, hábitos,) com isso estimula os 
processos de empatia ( se colocar no lugar do outro) da colaboração do outro na 
busca das soluções possíveis, viáveis e adequadas as reais necessidades dos 
usuários e clientes. 
 
Procedimentos Adotados 
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A oficina será realizada a partir dos seguintes procedimentos:  
 

1. Recepção e acolhimento dos participantes 
2. Apresentação dos participantes 
3. Apresentação da proposta e metodologia de trabalho 
4. Conceitos básicos 
5. Divisão de equipes de trabalho 
6. Distribuição de material  
7. Estabelecimento do desafio comum  
8. Realização das etapas do Design Thinking : Exploração, Criação, 

Reflexão, implementação 
9. Apresentação dos resultados e propostas 
10. Avaliação da oficina  

 
 
 
Considerações Finais 
 
Esperamos que o resultado final da oficina os participantes saem com maior 
clareza de ações que sejam criativas e humanos no tocante ao apoio e 
acolhimento de pessoas em ideação suicida e sofrimento emocional. E que 
essas ideias possam aprimorar as ações institucionais e influenciar em novas 
políticas e serviços nessa área.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
coacholiveira@hotmail;com  
Proprama Casulo Sócio-Tecnológico 45. 33797143 Unioeste, campus de Toledo.  
Prof. Edson Marques Oliveira 45.999413948 
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OFICINA DE PERCEPÇÃO CORPORAL, PROPRIOCEPÇÃO E OS 

CAPTORES POSTURAIS 

 
Gustavo Kiyosen Nakayama1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Gustavo Kiyosen Nakayama1063 
 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde 

Modalidade: Oficina 
Palavras-chave: Propriocepção; Percepção Corporal; Captores. 

  
 
 
Resumo 
 

O homem tem sensores que podem ou não estar no seu melhor 
funcionamento e sabendo que teve algumas fixações nas fases do 
desenvolvimento do libido (oral, anal, fálico e genital) e gerou um caráter e 
moldou uma forma de atuação na relação com as outras pessoas. Tendo como 
instrumento de relação a dança, e uma forma de dança o contato e improvisação, 
sendo essa dança onde a interação entre os corpos, as suas reações físicas 
tenta proporcionar uma participação igualitária em um grupo, sem uma 
hierarquia social, onde se busca uma nova organização social no grupo, não 
ditatorial, não excludente Uma prática levando as pessoas a perceber como está, 
estimular os captores e a autopercepção em um ambiente de dança pelo contato 
e improvisação leva uma visão para a relação intrapessoal e interpessoal. 
 
 
 
Apresentação 
 

Primeiramente vamos definir alguns agentes. 
A Posturologia tem o conceito de captores posturais, que se localizam nos 

olhos, boca e pés, são sensores que captam várias informações e interferem no 
equilíbrio e postura corporal (BRICOT, 2005).  

A imagem corporal é a imagem que a pessoa faz de sí e este é um 
processo contínuo de construção e desconstrução. Toda experiência vem 
carregada de significados afetivos e emocionais que determinam o 
comportamento motor. A imagem corporal é holística, permitindo uma síntese 
viva de todos os conteúdos adquiridos pela experiência (PRACIDELLI; IZZO e 
ARANHA, 2001). 

 
1063 Doutor, Fisioterapia, CCBS, Cascavel E-mail: gknakayama@gmail.com. 
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Segundo Oliveira e Lima (2015) o caráter, por sua vez, representa uma 
das maiores contribuições de Reich, aos estudos sobre a personalidade 
humana. Propõe uma certa correlação entre a forma corporal e a vivência de 
emoções. Os trabalhos de Alexander Lowen, seguiram as ideias reichianas, na 
correlação da anatomia humana com a ideia de caráter, de acordo com a 
Psicanálise. Assim, as fixações ocorridas nas diversas fases do desenvolvimento 
da libido (oral, anal, fálica, genital) seriam geradoras de um tipo específico de 
caráter. Lowen orienta que os tipos de estrutura do caráter funcionam como um 
padrão de defesa psicológica e muscular. E que são cinco os tipos de caráter. O 
esquizóide, o oral, o psicopático, o masoquista e o rígido. De acordo com o autor, 
a cada um destes caráteres, estaria associado um biótipo corporal específico.  

Relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e 
psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Este tipo de 
relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser 
um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade.  

Tendo como base esse homem com seu caráter e a forma como ele atua 
para se relacionar como as outras pessoas, nos dias atuais com mais liberdade 
ao mesmo tempo com mais modelos e possibilidades, como está a percepção 
dos seus pensamentos e suas necessidades, será que os seus sensores estão 
captando bem as informações de fora. Estimulando esses sensores e alinhando-
os, de uma certa forma, teremos as mesmas reações, teremos os mesmos 
resultados. 

Tendo como instrumento de relação a dança, e uma forma de dança o 
contato e improvisação, sendo contato e improvisação uma dança onde a 
interação entre os corpos, as suas reações físicas tenta proporcionar uma 
participação igualitária em um grupo, sem uma hierarquia social, onde se busca 
uma nova organização social no grupo, não ditatorial, não excludente (LEITE, 
2005). 

Então conseguindo essa forma onde tentamos ter um ambiente seguro, 
desafiador e auto responsável, iremos tentar deixar as pessoas mais 
conscientes, presentes e com os sensores mais limpos para ter mais liberdade 
e consciências nas suas escolhas durante essa possibilidade de se relacionar 
que é o contato e improvisação. 

 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
 Irá começar com uma dinâmica onde cada um fará uma autoanálise do 
corpo começando pelos pés até a cabeça, como estão seus pensamentos, 
depois será proposto que cada um interaja com os outros participantes através 
do olhar, depois através do toque. Depois cada participante irá responder de 
forma aberta, em um papel, como está se sentindo agora, como se percebe e 
como se percebe em uma relação.  
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 Depois será estimulado os captores, a mobilidade articular, exercícios de 
controle, contenção e direcionamento. 

Após será proposto uma interação no formato do Contato e Improvisação. 
Novamente no final uma resposta livre em um papel de como está se 

sentindo agora, como se percebe e como se percebe em uma relação. 
 
 
 
 
Considerações Finais 
 

Uma estimulação dos sensores e levar a consciência para como estou 
antes da prática de dança de contato e improvisação pode ser uma possibilidade 
de fazer as pessoas terem melhor ciência do seu caráter e ter uma reflexão sobre 
qual a forma com que elas estão se relacionando. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: gknakayama@gmail.com 
Telefone: (45)99989-6800 
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Área Temática: Temas específicos / Desenvolvimento humano 
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Resumo 
 

 
1064Pós-doutor em Filosofia pela Universität Duisburg-Essen (Alemanha). É atualmente Professor Associado 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Doutor pela PUCRS (2008), com pesquisa na área da 

Filosofia Transcendental kantiana e do Idealismo Alemão (FICHTE, SCHELLING E HEGEL). Participa do 
Grupo de Pesquisa 'FILOSOFIA SISTEMÁTICA: DIALÉTICA E FILOSOFIA DO DIREITO'; com linha de 
atuação ainda na Pesquisa 'DIALÉTICA E FILOSOFIA SISTEMÁTICA E DIALÉTICA E SISTEMA 

(PUCRS)', e dos Grupos de Pesquisa 'HISTÓRIA DA FILOSOFIA' e 'FILOSOFIA, CIÊNCIA E NATUREZA 
NA ALEMANHA DO SÉC.XIX: SUBJETIVIDADE E NATUREZA' na UNIOESTE. E-mail: - 
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Tal trabalho tem como objetivo principal explorar as concepções 
geocêntricas e heliocêntricas, as duas principais teorias cosmológicas acerca do 
sistema solar, trabalhando suas principais características e a relevância do 
avanço instrumental na procura pela verdade, bem como sua consequência para 
a construção do conhecimento após a Revolução Copernicana. 
 
Apresentação 
 
A realização de oficinas de Filosofia com estudantes da Educação Básica de 
Toledo baseia-se nos pressupostos teórico e metodológicos desenvolvidos pelo 
filósofo norte-americano Matthew Lipman, criador do programa “Filosofia para 
crianças”, que visa uma educação para o pensar lógico-crítico, ético e criativo. 
Essa atividade é uma variação produzida a partir do trabalho realizado pelo 
Curso de Filosofia, desde 2011, com crianças diagnosticadas com altas 
habilidades/superdotação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
de Toledo, com professoras e estudantes que estiveram vinculados, entre 2011 
e 2014, ao Projeto do Programa Observatório da Educação/CAPES intitulado 
Escrileituras: um modo de ler-escrever em meio à vida. Com o fim desse projeto 
o PET (Programa de Educação Tutorial) assumiu o trabalho, de grande 
relevância para as crianças, visando o Curso de formação de professores e a 
Educação Municipal (SMED). O PET-Filosofia busca exercer o tripé universitário: 
ensino, pesquisa e extensão. Desde 2016 esse grupo, conjuntamente com a 
tutora, estabeleceu o planejamento visando como assunto para o núcleo 
temático trienal do trabalho: “Filosofia e suas fronteiras: literatura, artes e 
ciências”. A cada ano uma dessas fronteiras recebeu a atenção principal, 
respectivamente: em 2016 tratou enfaticamente a fronteira literária da Filosofia; 
em 2017, a ênfase sobre sua fronteira artística; no último ano do triênio (sobre o 
qual se debruçou a atual e presente oficina), a fronteira científica. Essa oficina 
foi já aplicada, pelo grupo PET-Filosofia, na Escola Municipal Ecológica 
Professor Ari Arcassio Gossler, em que foram selecionadas para participação, 
junto com a coordenadora da Escola e com a coordenadora do PET-Filosofia, as 
crianças de até 10 anos. A atividade exigiu um longo tempo de planejamento, 
em que o grupo realizou as Auto-Oficinas de Filosofia das Ciências, como 
atividade preparatória ao trabalho com as crianças e estudantes da rede 
municipal de educação. A partir das Auto-Oficinas foram feitos os planejamentos 
(seleção de materiais literários, científicos e filosóficos, elaboração das etapas 
da oficina) e os "ensaios" com os petianos. Essa atividade esteve orientada pela 
metodologia de formação de professores criada por Lipman, através do qual são 
pensados os temas e as questões por aqueles que desenvolverão as atividades 
com as crianças. Essa preparação trata do levantamento das condições de 
exposição de problemas filosóficos a fim de que se tornem apreensíveis por 
pessoas de todas as idades. O objeto central da atividade é constituir e viver o 
que Lipman chama de uma “Comunidade de Investigação orientada pelo diálogo 
investigativo”. A oficina O PENSAMENTO ACERCA DO COSMOS: 
GEOCENTRISMO E HELIOCENTRISMO ocorreu de forma teatral e, ao final, 
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contou com uma recapitulação do conteúdo e formação de conceitos juntamente 
com as crianças. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A oficina iniciou com uma sensibilização em forma de uma peça teatral. 
Primeiramente, a personagem Aristóteles montou com as crianças, incluídas na 
atividade como intérpretes dos planetas, o sistema geocêntrico, explicando a sua 
concepção filosófica do cosmos. Enquanto isso outras duas alunas petianas 
auxiliavam a produção dinâmica da oficina pela construção da narrativa. 
Finalizando a construção cosmológica aristotélica com as crianças, as 
narradoras apresentaram a personagem do pensador Copérnico e com ele, seu 
processo de construção do heliocentrismo, ainda em andamento, pelo qual as 
crianças foram convidadas a remontar novamente o sistema solar. Após isso foi 
posto em cena a personagem de Giordano Bruno, que viria a ser condenado e 
morto pela política religiosa, pelo fato de conceber, contrariamente aos 
ensinamentos da igreja, o universo como sendo infinito. Logo após o ocorrido, é 
apresentado a personagem de Galileu Galilei, que embora tendo vivido na 
mesma época que Giordano Bruno, conseguiu fazer a defesa da teoria do 
Heliocentrismo após a descoberta dos escritos de Copérnico e de deles se 
apropriar. Como tal essa foi uma das principais revoluções na história da ciência. 
Chegando ao final da peça teatral, um aluno petiano, caracterizado de cientista, 
apresenta para as crianças a evolução dos instrumentos científicos, desde 
Galileu Galilei até os dias atuais. Para finalizar a oficina é feita uma recapitulação 
do conteúdo e da formação de conceitos, em conjunto com as crianças, 
instigando-as a questionar sobre as mudanças ocorridas na passagem da visão 
de um sistema para outro (do geocêntrico ao heliocêntrico), provocando-as com 
questões a fim de que pensassem as questões desenvolvidos durante a oficina. 
Para efetivação da atividade foram utilizados tais materiais: vestes dos filósofos; 
luneta; máquina do tempo; fita colorida colocada no chão, a fim de fazer alusão 
à órbita planetária; som, projetor e tela de projeção. 
 
Resultados 
 

A oficina foi realizada no dia 12 de abril de 2019, iniciou-se as 9:30h e 
encerrou-se às 11h e contou com a participação de 25 crianças. A Atividade 
“OFICINA DO PET FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: O PENSAMENTO 
ACERCA DO COSMOS: GEOCENTRISMO E HELIOCENTRISMO”, possuía 
como objetivo: - Explorar as concepções geocêntricas e heliocêntricas, as duas 
principais teorias cosmológicas do sistema solar; - Trabalhar as suas principais 
características e a relevância do avanço instrumental na procura pela verdade; - 
Aprender a metodologia do “Programa Filosofia para crianças”; - Aplicar a 
metodologia em atividades que relacionam Filosofia e Ciências; - Criar atividades 
de filosofia que visassem desenvolver o pensamento lógico-crítico, ético e 
criativo de crianças da rede municipal de ensino; - Desenvolver a prática do 
ensino de filosofia para crianças; - Produzir metodologias para o ensino de 
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filosofia; - Vincular o ensino de Filosofia com o núcleo temático do triênio: 
“Filosofia e suas fronteiras: literatura, artes e ciências”. Todos os objetivos 
propostos foram contemplados nesta atividade realizada pelo grupo PET-
Filosofia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Foto tirada ao final da Oficina. 
 
Considerações Finais 
 
O resultado almejado com tal oficina foi o de atingir maior integração entre os 
alunos petianos e a comunidade escolar, contando com um mecanismo de 
caráter pedagógico e lúdico, visando aprendizados para a prática pedagógica, 
oportunizando também o contato com a metodologia de “Filosofia para crianças”, 
estabelecendo vínculos com a comunidade externa. Outro aspecto importante 
do projeto foi a integração entre a universidade e a escola, através do 
envolvimento de ambos na efetivação do projeto. 
 
Forma(s) de contato com a ação: 
https://www.facebook.com/petfilosofiaunioeste/ 
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OFICINA PARA O ESPAÇO KIDS: ASPECTOS DA CIÊNCIA “Amostragem” 
 

Marcia Borin da Cunha1077 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Olga Maria Schimidt Ritter1078, Rosana Franzen Leite1079, Ana 

Julia Cecatto1080, Caroline Fortuna1081, Catherine Geraldi Flor Vogt1082, Julianna 
Karine Schenknecht1083;  

Nathalie Akie Omachi Rodrigues1084  
 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Cultura 
Modalidade: (Oficina) 

Palavras-chave: Ciências; Ensino Fundamental; experimentação. 
 
Resumo 
 
Esta oficina é uma das atividades do projeto COMQUÍMICA das crianças, que 
conta com espaço especialmente idealizado (Laboratório) para receber crianças 
na Unioeste, Campus de Toledo. O espaço está localizado no Núcleo de Ensino 
de Ciências de Toledo, NECTO. Nesta oficina será realizada uma atividade 
proposta no Manual COMQUÍMICA das crianças II, denominada de 
“Amostragem”, cujo objetivo é discutir com as crianças aspectos da Ciência no 
que se refere ao preparo de amostra. Amostragem é uma etapa utilizada por 
pesquisadores quando o universo de análise é muito grande. 
 
 
Apresentação 
 
As oficinas são instrumentos que propõem uma situação de aprendizagem 
aberta e dinâmica, possibilitando a troca de experiências e a construção de 
conhecimentos. Diferentemente de um modelo mais engessado e baseado na 

 
1077Pós-Doutora em Educação, Química Licenciatura, CECE, campus Toledo. E-mail: 

marcia.cunha@unioeste.br.  
1078 Doutora em Química, Química Licenciatura, CECE, campus Toledo. E-mail: 
olga.unioeste@gmail.com. 
1079 Doutora em Educação para a Ciência e a Matemática, Química Licenciatura, CECE, campus 
Toledo. E-mail: rosana.leite@unioeste.br 
1080Acadêmica do curso de Química Licenciatura, CECE, campus Toledo. E-mail: 
anajulia.cecatto@gmail.com. 
1081Acadêmica do curso de Química Licenciatura, CECE, campus Toledo. E-mail: 
carolinefortunacf@gmail.com. 
1082 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação 

Matemática, Campus de Cascavel. E-mail: catherine.geraldi@hotmail.com. 
1083 Acadêmica do curso de Química Licenciatura, CECE, campus Toledo. E-mail: 

juliana26011@hotmail.com. 
1084 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação 
Matemática, Campus de Cascavel. E-mail: akieomachi@gmail.com 
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transmissão de informações. Uma oficina busca a discussão detalhada de um 
tema, o que propicia uma abordagem reflexiva e interativa. 

Uma oficina tem como características básicas: 1. Espaço de diálogo: Utiliza 
metodologia que propicia a construção coletiva do conhecimento. Deve ser 
aberta à discussão conjunta, diálogos e partilha; 2, Aprendizagem ativa: oficinas 
são momentos em que se trabalha ativamente, manipulando materiais, 
questionando, buscando a solução de problemas e registando as ações. É um 
momento de ação; 3. Tema condutor: uma oficina tem como base a discussão 
de tema (s) que propiciam a aprendizagem de conceitos e conteúdos, pois 
propostas muito genéricas podem se mostrar bastante superficiais; 4. Objetos 
específicos: como uma oficina prima pela discussão de um tema é preciso a 
delimitação de objetos de discussão específicos, de modo que haja 
aprofundamento teórico de alguns conceitos, em contraponto a discussões 
genéricas e amplas.  

A oficina aqui proposta pertence ao Manual COMQUÍMICA das crianças II e foi 
elaborada por acadêmicas do curso de Química-Licenciatura: Catherine Flor 
Geraldi Vogt, Emanoely Karolliny Groeler e Letícia Manica Grando. No quadro 1 
apresentamos o conteúdo da oficina sobre Amostragem. 
 
Quadro 1: Conteúdo da Oficina sobre Amostragem 

AMOSTRAGEM 

Tema: Aspectos da Ciência 
 

Pensamentos iniciais: O cientista faz os testes com todo o material ou com uma parte dele? 
Como vocês fariam para analisar macarrão no laboratório?  

 
Quando o cientista realiza um estudo de algum material, ele não o faz com quantidade 

total, mas com uma porção desse material. A essa porção denominamos amostra. E o 

processo de separação da amostra em relação ao total se chama amostragem. 
A amostragem pode ser realizada com diversos materiais, como solos, medicamentos, 

alimentos e outros.  
 

ATIVIDADE 1: Análise do amido presente no macarrão 
Materiais: 
− Recipiente com diversos tipos de macarrão (tamanho, cor, formato...)  

− Balança 
− Solução de iodo (tintura de iodo comprada em farmácia) 

− Gral 
− Pistilo e 
− Medidores diversos (balança, colheres, xícaras, potes, etc.). 

Desenvolvimento: 
Etapa 1: Critérios de separação de amostras 

Entregar para as crianças potes com macarrões de diferentes formatos e tamanhos. 
Orientar as crianças para que separarem os macarrões da maneira que acharem melhor (as 

crianças devem escrever o por que separaram dessa ou daquela forma). 
Discutir com as crianças os critérios utilizados para a separação e para determinar o 

tamanho da amostra.  

Questões: 
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− O que há de comum entre os elementos da amostra?  

− É possível analisar essa amostra para saber o que há no macarrão? 
− Que hipóteses poderiam ser sugeridas para que uma amostra fosse considerada 

representativa? 
 
Neste momento é importante deixar claro para as crianças qual é o objetivo do processo 

de análise, ou seja, o que será analisado. Propomos uma análise de amido presente no 
macarrão. 

Etapa 2: Preparação de uma amostra 
Distribuir para cada grupo um pacote de macarrão e disponibilizar materiais de medida. 

Considerando o trabalho em três grupos, sugerimos macarrão integral, de vegetais e de 
sêmola com formatos diferentes, por exemplo, parafuso, pene e gravata. 

Solicitar que as crianças retirem uma amostra de cada pacote. Isso representa a primeira 
etapa da amostragem, a qual tem por objetivo obter uma ou mais porções representativas do 

todo. 
− Que critério foi utilizado pelo grupo para a retirada dessa quantidade? 
− É esse um “bom” critério? Por quê? 

Discutir o critério em relação à quantidade de macarrão (punhado? xícara? colher? peso 
(massa)? etc.). O professor deve encaminhar a discussão para um critério “preciso”, ou seja, 

a pesagem da amostra. 
− É possível misturar essas amostras? O que há de comum entre elas? O que as 

diferencia? 
Fornecer às crianças um objeto (gral e pistilo ou recipiente com que seja possível quebrar 

o macarrão em pedaços menores), de modo que elas possam macerar uma quantidade de 

macarrão. 
Essa etapa corresponde ao processamento e à homogeneização da amostra. Nesse 

momento podemos dizer que temos uma amostra relativamente homogênea e adequada para 
análise. 

 

Etapa 3: Teste para identificação de carboidrato (amido) na amostra 
Após as crianças prepararem a amostra (etapas anteriores), realizar um teste para 

identificar o carboidrato presente no macarrão nas amostras obtidas. 
 

Identificação de carboidratos (amido) 
A partir da amostra macerada e homogeneizada na etapa anterior, acrescentar 10 mL de 

água e colocar de 2 a 3 gotas de solução de iodo nessa amostra e observar. 

− O que foi possível observar? 
Discutir com as crianças a mudança de cor observada e as explicações para essa 

mudança. Comentar com elas sobre o processo químico que altera a composição das 
substâncias, ou seja, uma reação química. 

O iodo (castanho escuro), em contato com o amido (branco), forma uma estrutura diferente 
e, por isso, é possível perceber visualmente uma coloração azulada.  

Diante da análise de uma amostra, discutir com as crianças se o teste realizado pode 

caracterizar o todo, ou seja, caracterizar o pacote de macarrão ou o lote de macarrão 
produzido pela fábrica. 
Fonte: Manual COMQUÍMICA das Crianças II, 2019, p. 11-12. 

 
Procedimentos Adotados 
 
No caso das oficinas do projeto COMQUÍMICA das crianças, estas têm como 
ponto de partida “Pensamentos iniciais” do tema que será abordado. A partir 
destes pensamentos, o estudante manipula os materiais e reflete sobre o 
processo e a construção da própria atividade.  
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O pressuposto teórico da proposta é baseado no Ensino por Investigação, o qual 
está fundamentado na ação direta do estudante e pressupõe sua atuação 
constante, sob a orientação do professor. 
Na oficina sobre amostragem iniciamos com a proposição: “O cientista faz os 
testes com todo o material ou com uma parte dele? Como vocês fariam para 
analisar macarrão no laboratório?”. Depois da proposição, o material 
manipulável (tipos de macarrão) é distribuído aos estudantes que, em grupos, 
devem sugerir meios para classificação destes materiais. A partir desta 
classificação discutem-se os critérios de amostragem para, em uma etapa 
seguinte, se realizar um teste da presença de carboidrato no macarrão.  
Na figura 1 apresentamos os materiais que são utilizados na oficina, sendo que, 
na primeira imagem temos os diferentes tipos de macarrão que são 
apresentados aos estudantes. Na segunda imagem temos o reagente “tintura de 
iodo” (atóxico), pipeta Pasteur de plástico e amostra de macarrão para realizar 
teste de presença de carboidrato. 
 
Figura 1: Oficina Amostragem. 

 
 

Materiais utilizados na condução da oficina 

 
 

Considerações Finais 
As oficinas buscam a interação dos estudantes de modo que atuem diretamente 
no processo de desenvolvimento de todas as etapas. Espera-se que os 
estudantes compreendam o processo de preparo de amostras que é uma das 
etapas para análises que são realizadas quando se tem um material em grande 
quantidade. Um exemplo prático com o uso de amostras em análise de solos ou 
água. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
necto.unioeste@gmail.com, (45) 33794013 (NECTO). 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
46166/2015 
 
Referências 

mailto:necto.unioeste@gmail.com
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OFICINA “TRILHA POR DIREITOS”: JOGO DIDÁTICO COMO 

INSTRUMENTO DE DIÁLOGO SOBRE A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES 

 
Zelimar Soares Bidarra1085 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Camila Alves1086, Gustavo Zonta1087, Katiane Freytag1088, Victor 
Jacobs1089, Villian Veiss1090 

 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Grupos sociais vulneráveis 
Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: Jogo didático; Prevenção; Lei Maria da Penha. 
 
Resumo 
 
A presente oficina propõe a aplicação de um jogo didático como instrumento 
mediador do debate a respeito dos direitos das mulheres em relação às 
situações de violência doméstica. O material apresentado foi concebido e 
confeccionado pelos bolsistas do Projeto de Extensão Núcleo Maria da Penha 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo. Como 
resultado, foram confeccionados 5 jogos de tabuleiro para serem aplicados para 
grupos a partir dos 14 anos de idade.  
 
Apresentação 
 

O Núcleo Maria da Penha (Numape) é um Projeto de Extensão da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste campus Toledo. As ações 
do Numape são voltadas para o enfrentamento e a prevenção da violência de 
gênero no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). Neste sentido, o 
Numape oferece à população serviços de ações preventivas, socioeducativas de 
cunho pedagógico e formativo e o atendimento social e jurídico gratuito para 

 
1085 Professora Associada do Curso de Serviço Social da Unioeste/campus Toledo, e 
Coordenadora do Projeto de Extensão Universitária Núcleo Maria da Penha. E-mail: 

zelimar@yahoo.com.br 
1086 Cientista Social. Bolsista recém-formada no NUMAPE Toledo. E-mail: 

kalvescamila@gmail.com 
1087 Advogado. Bolsista recém-formado no NUMAPE Toledo. E-mail: 

advocacia.zonta@gmail.com 
1088 Graduanda em Serviço Social - Unioeste/campus Toledo, estagiária bolsista do NUMAPE 
Toledo. 

E-mail: katyfreytag18@hotmail.com. 
1089 Graduando em Direito – Unioeste/campus Marechal Cândido Rondon, bolsista de graduação 

no NUMAPE Toledo. E-mail: vic_jacobs@hotmail.com. 
1090 Assistente Social. Bolsista recém-formado no NUMAPE Toledo. E-mail: 
villianv11@hotmail.com 
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mulheres em situação de violência. O Numape se propõe ainda a ser um espaço 
de construção de conhecimentos que permitam contribuir para o fortalecimento 
e articulação da rede de proteção social do Município de Toledo, tendo como 
horizonte a garantia dos direitos e o enfrentamento às diversas formas de 
violência (BIDARRA, 2017). 
 A equipe do Numape Toledo é formada por cinco bolsistas: três 
profissionais recém-formados dos cursos de Ciências Sociais, Direito e Serviço 
Social; e dois estudantes de graduação em Direito e Serviço Social. A equipe é 
orientada por uma coordenadora técnico-científica, que orienta os profissionais 
de Serviço Social e Ciências Sociais e por uma coordenadora orientadora da 
área de Direito. 

Desde o início do projeto, em março de 2018, até abril de 2019, o Numape 
cadastrou 66 mulheres nos serviços prestados pela equipe. Entre fevereiro e 
abril de 2019, foram realizadas 200 intervenções técnicas na área do Direito, e 
195 intervenções técnicas na área do Serviço Social. Como exemplo destas 
intervenções técnicas, temos: atendimentos; orientações; acompanhamentos; 
encaminhamentos; contatos com rede de serviço; elaboração de documentos, 
etc. 

Além dos atendimentos, o Numape Toledo possui forte atuação no âmbito 
das ações de caráter preventivo. Desde o início do projeto foram realizadas 73 
ações socioeducativas com abrangência em diferentes municípios da região 
oeste do Paraná, visitando espaços de ensino superior, Centros de Referência 
em Assistência Social, empresas, escolas e eventos. As ações são oferecidas 
para a população em geral, homens e mulheres adultos e idosos; meninos e 
meninas jovens e adolescentes; profissionais das políticas de proteção social e 
saúde.  

As atividades socioeducativas realizadas pela equipe do NUMAPE, se 
articulam em consonância com os princípios dos direitos humanos e da 
perspectiva de gênero. Sobre esta perspectiva, as atividades elaboradas atuam 
com o objetivo de transformação social em busca da efetivação dos direitos 
humanos, em particular, os direitos das mulheres em situação de violência.  

As ações são fundamentadas através da formação pertinente a cada 
integrante da equipe, tratando aspectos sociais e jurídicos. No panorama legal, 
apontamos a Lei Maria da Penha, como aparato de extrema importância, para a 
legitimidade das ações socioeducativas desenvolvidas, assim como do universo 
onde são aplicadas, conforme o art. V, das Medidas Integradas de Prevenção:  
 

V - A promoção e a realização de campanhas educativas de 
prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão 
desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos 
das mulheres (BRASIL, 2006) 

  

É neste sentido que a Equipe Numape concebeu o jogo de tabuleiro 
intitulado “Trilha por Direitos”. A proposta inicial foi elaborar um instrumento de 
mediação para os diálogos sobre violência doméstica contra as mulheres. Assim, 
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o jogo “Trilha por Direitos” estabelece uma forma lúdica de transmitir informações 
sobre a Lei Maria da Penha e sobre a dinâmica do ciclo da violência.  
 Por se tratar de uma forma de violência afeta ao ambiente das relações 
privadas e afetivas, a violência contra a mulher acontece em forma de ciclos que 
alternam situações de abuso e tensão com situações de reconciliação, onde os 
parceiros acreditam poder resolver os conflitos. No entanto, a tendência é que o 
ciclo se repita e fique cada vez mais intenso com o passar do tempo.  
 É nesse momento que a mulher passa a buscar apoio de outras pessoas 
e transitar pelos serviços de atendimento oferecidos pela rede de políticas 
públicas em assistência, saúde e segurança.  

O que o jogo busca demonstrar é que a superação de uma situação de 
violência envolve questões materiais e subjetivas. Assim, a mulher em situação 
de violência passa por momentos de fortalecimento onde a atuação dos serviços 
de proteção tem papel fundamental para garantir os direitos da vítima.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 

O jogo “Trilha por Direitos” consiste em um tabuleiro no qual está disposta 
uma trilha pela qual os jogadores andam conforme o resultado determinado pelo 
dado. O objetivo é chegar ao final do tabuleiro e sanar as situações de violência 
por meio do fortalecimento da personagem mediante sua interação com os 
serviços da rede. 

Ao cair em uma casa marcada com algum ícone, o jogador retira a 
respectiva carta daquela casa e segue as instruções apresentadas. A medida 
que os jogadores avançam pelo tabuleiro, as situações de violência contidas nas 
cartas vão ficando mais complexas. Para cada situação de violência, existe uma 
“carta-informação” que contém esclarecimentos sobre aquele tipo de violência.  

Quando o jogador cair em uma casa que indica um serviço da rede de 
atendimento às mulheres, será retirada uma carta na qual contém uma situação 
de interação entre a mulher e o serviço. Nestes casos, o jogador deve lançar o 
dado para descobrir o desfecho da situação. O resultado para cada lance do 
dado é informado pela carta e assim o jogador pode avançar ou regredir no 
tabuleiro.  

Caso o objetivo não seja alcançado os jogadores poderão perceber os 
imponderáveis da violência doméstica, possibilitando a desnaturalização da 
culpabilização da mulher em situação de violência.  
 
Resultados 
 
O jogo foi concebido e confeccionado pelos bolsistas do Núcleo Maria da Penha, 
durante os meses de abril e maio de 2019. O material utilizado foi adquirido com 
os recursos do Projeto. Foram confeccionados 5 conjuntos, cada um contendo 1 
tabuleiro, xxx cartas, 1 dado e 4 peões.   
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Figura 1 – Tabuleiro do jogo “Trilha por Direitos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Cartas do jogo “Trilha por Direitos” 

 

 
Figura 3 – Carta-Informação do jogo “Trilha por Direitos” 

 
 Após o lançamento deste material durante as oficinas do XIX Seminário 
de Extensão da Unioeste, o jogo “Trilha por Direitos” será aplicado para públicos 
variados que são atendidos pelo Numape por meio das ações socioeducativas. 
A idade mínima indicada é de 14 anos de idade.  
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 Portanto, o jogo servirá de instrumento mediador dos diálogos com a 
população alvo das ações preventivas do Numape: Adolescentes estudantes; 
jovens e adultos que frequentam os Serviços de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos; técnicos e profissionais das políticas de proteção social que 
participam das capacitações oferecidas pelo núcleo, e demais públicos 
oportunos.  
 
Considerações Finais 
 
 O projeto Núcleo Maria da Penha avalia de forma satisfatória o 
envolvimento da Equipe para a concepção e concretização do material 
apresentado para o XIX Seminário de Extensão da Unioeste.  
 A participação neste evento por meio de oficina confirma o compromisso 
do Numape com a extensão universitária e demonstra a busca constante pela 
aprimoração das técnicas de diálogo com diferentes públicos.  
 O jogo “Trilha por Direitos” é a concretização de uma trajetória de 
especialização profissional voltada para a prevenção e enfrentamento da 
violência de gênero. A realização desta experiência em um Seminário de 
Extensão será uma forma de compartilhar com a Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná o resultado dos investimentos feitos neste Projeto de Extensão.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Para entrar em contato com o Núcleo Maria da Penha, ligue (45) 3379-4099. 
Email: numapetoledo@gmail.com. Endereço: Rua da Faculdade, nº645. Bairro 
La Salle, Toledo - PR, Cep 85903-000. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 544932018 
 
Referências 
 
BRASIL. (7 de Ago de 2006). Lei 11.340, de 7 de ago. de 2006. Lei Maria da 
Penha. 
 
BIDARRA, Z. S. Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) – Toledo (Unioeste). 
Secretaria da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Projeto vinculado ao Subprograma: 
Inclusão e Direitos Sociais, 2017. 
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OFICINA WEB RÁDIO ESCOLAR 

 
Nelsi Kistemacher Welter1091 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Emerson Diego Maier1092  
Área Temática: Tecnologia e Produção  

Linha de Extensão: Mídias-Artes  
Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: Web-radio; Plataforma; Oficina; 
 
Resumo 
 

A presente oficina tem como objetivo divulgar a viabilização de 

plataformas de web-rádio escolar para alunos de escolas públicas, bem como 

apresentar as diferentes plataformas existentes, visando demonstrar as suas 

configurações, métodos de implantação da web-radio e posterior organização de 

equipes responsáveis. Tal oficina será executada com o auxílio de computadores 

e projetor do laboratório de informática da UNIOESTE – Campus Toledo. Para 

tanto, com auxílio destes recursos, será feita a exposição de plataformas de web-

rádio a serem exploradas pelos participantes, buscando demonstrar o seu 

funcionamento, configuração e manipulação técnica. A oficina busca também 

apresentar a necessidade de se constituir um canal online que pretende 

incorporar a “comunicação institucional” e a “mídia estudantil”, com o objetivo de 

desenvolver e divulgar matérias didáticas, entrevistas, pesquisas e comunicação 

temática, sobretudo envolvendo temas pertinentes à escola e à educação, 

criando, assim, um espaço de formação que possibilite aos professores 

vinculação das temáticas da presente plataforma às suas estratégias didáticas e 

aos alunos o protagonismo no processo ensino-aprendizagem, fazendo com que 

os mesmos produzam materiais, valorizando e dando visibilidade à produção dos 

mesmos através do canal online.  

 

 
1091 Doutora em Filosofia, professora do curso de Licenciatura em Filosofia da UNIOESTE, no 

CCHS, campus de Toledo. E-mail: nkwelter@gmail.com. 
1092 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Filosofia da UNIOESTE, CCHS, campus de Toledo. 
E-mail: emerson_maier@outlook.com.br. 
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Apresentação 

A presente oficina pretende basear-se na experiência de profissionais e 

acadêmicos na implantação da Web Rádio do Colégio Jardim Porto Alegres. Na 

época, a equipe do PIBID Filosofia que atuava no referido colégio, juntamente 

com a equipe de Altas Habilidades da escola, o professor de Filosofia, a 

professora de Altas Habilidades e a professora coordenadora do Projeto, 

implantaram a Web Rádio, que no ano seguinte passou a ser desenvolvida por 

alunos do curso de Administração do Colégio.  

 O propósito da presente oficina é ajudar na criação de um espaço de 

comunicação para a comunidade escolar, apresentando diversas plataformas de 

web-radio possíveis e buscando demonstrar a viabilidade da utilização de tais 

plataformas para a produção de matérias, artigos, textos, entrevistas, Podcasts, 

vídeo aulas, bem como a divulgação de material pertinente ao público do 

educandário. 

Desse modo, além de constituir um importante canal que pretende 

fortalecer as relações entre escola e comunidade, integrando os alunos com a 

realidade social e aproximando a comunidade externa da comunidade escolar, 

a Web Rádio deverá ser um espaço para diversas produções, de diferentes 

gêneros e tratando de temáticas diversificadas, considerando a realidade social 

em que estão inseridos, contribuindo, assim, para a formação cidadã.  

Em relação à concordância do Projeto com o propósito da escola, 

poderíamos salientar a visão trazida pelos PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais, 1998). De acordo com os PCNs na área de Língua Portuguesa, é 

preciso “garantir”, de fato, a aprendizagem da leitura e da escrita. O aprendizado 

social da leitura deve proporcionar aos alunos oportunidades de aprender a ler 

e escrever. “É preciso que antecipem que façam inferências, a partir do contexto 

ou conhecimento prévio que possuem que verifiquem suas suposições – tanto 

em relação à escrita, propriamente, quanto ao significado” (PCN, 1998, p.55-56). 

Nesse sentido, o projeto constitui uma excelente oportunidade de incentivo à 

produção dos alunos e da leitura de temas e matérias de seu interesse. 
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Para Freire, é importante que os alunos sejam sujeitos do seu próprio 

aprendizado, a partir do seu contexto histórico social. O autor fala do processo 

de “[...] compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação 

pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na 

inteligência de Mundo” (Freire, 1998, p.11). Se pensarmos nas práticas de leitura 

e escrita que o jornal escolar, a rádio e outras mídias podem promover, além das 

discussões dentro e fora de sala envolvendo alunos, estes passam a ter uma 

leitura não só dos textos publicados no jornal, mas do mundo que os rodeia e de 

todo o meio social em que estão inseridos. Isso porque, muito mais que divulgar 

informações, a web rádio constitui-se num espaço para o afloramento da 

interdisciplinaridade, além do desenvolvimento de talentos e da criatividade, do 

espírito crítico, e da expressão oral e escrita para buscar, através delas, 

compreender e expressar os problemas pertinentes à realidade em que está 

inserida.  

 
Procedimentos Adotados 
 
Em um primeiro momento será realizada a exposição de plataformas possíveis 

para a implementação de uma web-rádio, utilizando-se de um notebook e 

multimídia. Visando uma melhor interação e aprendizagem dos participantes, tal 

oficina ocorrerá em um laboratório de informática na UNIOESTE, campus de 

Toledo, com um número suficiente de computadores conectados a internet, o 

que facilitará e melhorará a experiência de nossos participantes, pois todos 

estarão conectados a internet para melhor acompanhar a referida oficina. Desse 

modo, com o auxílio destes recursos, será feita a exposição das inúmeras 

plataformas de web-rádio existentes a serem exploradas pelos participantes, 

buscando demonstrar o seu funcionamento, configuração, manipulação técnica 

e sua utilização para a produção de matérias, artigos, textos, entrevistas, 

Podcasts, vídeo aulas, bem como a divulgação de material pertinente ao público 

jovem. 

 

Resultados 
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A oficina será desenvolvida com alunos de escolas públicas que atuarão em 

Projetos de Web Rádio escolar e que ainda não conhecem as plataformas e 

possibilidades delas. Neste sentido, espera-se que o resultado seja a escolha da 

melhor plataforma possível para cada realidade escolar e a condição da equipe 

que atuará no projeto de operacionalizá-la.  

 

 
Considerações Finais 
 
Como a oficina pretende tratar da implantação de Web Rádio escolar, tendo por 

público alvo estudantes de escolas que ainda não possuem tal ferramenta, mas 

também abordar o manuseio e as possibilidades da Web Rádio com estudantes 

de escolas que já possuem Web Rádio escolar, tem-se que a presente oficina 

deva preparar de modo introdutório as equipes que atuarão nos projetos nas 

escolas, estimulando-as a explorarem as possibilidades de uso da mídia escolar, 

tanto para a divulgação de projetos já existentes, quanto para a criação de novos 

projetos.  

 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Ação em fase inicial de planejamento. 
 
 
Referências 
 
 

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua 
portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental.  Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf. Acesso 
em: 29/05/2017. 

Freire, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 
23ª edição. São Paulo: Editora Cortez, 1989. 

Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Senado Federal, senador 
Ramez Tebet. Brasília 2005. Disponível em: 
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https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf. Acesso em: 
30/05/2017 
 
  



 

 

OFICINAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS:  

A INCLUSÃO POR MEIO DE DINÂMICAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

Francy Rodrigues da Guia Nyamien1093 

Elora Marques Mendonça da Silva1094 
Júnior Cunha1095 

Letícia Strossi de Oliveira1096 
Lucas Antonio Vogel1097  

Rosana Leal Santiago1098 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Pessoa com deficiência e necessidades especiais 

Modalidade: Oficina 
Palavras-chave: Educação inclusiva; Métodos pedagógicos; Dinâmicas 

socioeducativas. 

 
Resumo 
 
De acordo com o que tange o papel da universidade enquanto espaço de ensino, 
pesquisa e extensão, com o objetivo de produzir e propagar pesquisas à 
comunidade externa, o Projeto Oficinas Pedagógicas Inclusivas em Educação 
Especial produz e oferta oficinas de capacitação para profissionais da educação 
e comunidade externa em geral. Dessa forma, a presente oficina traz um 
conjunto de dinâmicas que discutem a pessoa com deficiência no âmbito socio-
histórico e cultural, bem como a Educação Especial enquanto Educação 
Inclusiva. Assim, por meio da metodologia de dinâmicas, oferta o conteúdo 
relativo à pessoa com deficiência de uma forma interativa, além de serem 
exemplos de estratégias a respeito do tema para serem levadas para a sala de 
aula. 
 
Apresentação 
 

O Projeto Oficinas Pedagógicas Inclusivas em Educação Especial é um 
projeto de extensão vinculado ao Programa Institucional de Ações Relativas às 
Pessoas com Necessidades Especiais (PEE), sendo este, presente nos cinco 

 
1093 Doutora em Educação, coordenadora do Projeto Oficinas Pedagógicas Inclusivas em 
Educação Especial e do Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 

Necessidades Especiais – PEE, CCHS, campus Toledo. E-mail: francy_guia@hotmail.com. 
1094 Graduada em Ciências Sociais, CCHS, campus Toledo. E-mail: eloramarques@hotmail.com. 
1095 Graduando de Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: juniorlcunha@hotmail.com. 
1096 Graduanda em Serviço Social, CCSA, campus Toledo. E-mail: strossileticia@gmail.com. 
1097 Graduando de Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: lucascoronel@hotmail.com.br 
1098 Graduada em Ciências Sociais, CCHS, campus Toledo. E-mail: 
rosana_iloveyou@hotmail.com  

mailto:francy_guia@hotmail.com
mailto:eloramarques@hotmail.com
mailto:juniorlcunha@hotmail.com
mailto:strossileticia@gmail.com
mailto:lucascoronel@hotmail.com.br
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campis da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)1099. O 
Projeto é de cunho multidisciplinar, formado por acadêmicos(as) e profissionais 
recém formados(as), com a proposta de contribuir com a formação inicial e 
continuada docente no sentido de repensar as ações enquanto profissionais da 
educação e de construção de métodos, estratégias e debates acerca do 
aprendizagem em sala de aula e dos direitos que tangem a presença da pessoa 
com deficiência na nossa sociedade. Além disso, o Projeto tem como objetivo 
intensificar o elo entre a Educação Básica e o Ensino Superior, enquanto grupo 
de ação e pesquisa, as Oficinas Pedagógicas desenvolvem teoria e prática e 
redirecionam a pesquisa para fora da universidade, de forma a responder as 
demandas do tema para a comunidade externa.  

O suporte no processo de formação inicial, continuada e de auxílio na 
compreensão das formas de tratamento e encaminhamento da pessoa com 
deficiência é feito pelo Projeto através de oficinas de capacitação, minicursos, 
rodas de conversa, de forma a promover a inclusão no campo educacional e na 
sociedade como um todo.  

Em conformidade com as ações e objetivos do Projeto, essa oficina em 
questão traz um compilado de dinâmicas desenvolvidas para as oficinas de 
capacitação, oferendo variados exercícios pedagógicos sobre a temática da 
Educação Especial e Inclusiva, dando foco ao processo histórico-social, a 
orientações e encaminhamentos, direitos e estratégias relacionadas as pessoas 
com deficiência. Cabe destacar que as dinâmicas em si são metodologias de 
aprendizagem que podem ser utilizadas e/ou reformuladas para a sala de aula.  
 
Procedimentos Adotados 
 

Para a realização dessa oficina, são usadas dinâmicas provenientes das 
temáticas da Educação Inclusiva e seu contexto socio-histórico. Levando em 
consideração o tempo para desenvolver o assunto da Educação Especial e a 
pessoa com deficiência, o tema será destrinchado em dinâmicas de convivência 
para apresentação do Projeto em si, e também enquanto metodologias para sala 
de aula. Tanto o Projeto quanto esta oficina são majoritariamente para 
professoras e professores regentes de turmas, profissionais da educação e 
profissionais da área da Inclusão e da pessoa com deficiência. Entretanto, o 
Projeto e a oficina em questão também se estendem à participação da 
comunidade, tendo este o objetivo de desenvolver nas oficinas o tema da 
Educação Especial e da pessoa com deficiência de acordo com o público.  

São ofertadas cinco dinâmicas:  

 
1099 O PEE teve seu início na UNIOESTE Campus Cascavel e, posteriormente, “estendeu-se aos 

outros quatro campis desta universidade, primeiramente com as bancas especiais no vestibular 
e demais concursos, depois no apoio à permanência dos acadêmicos com deficiência, na 
realização de projetos de extensão e eventos” (IACONO; ROSSETTO; ZANETTI, 2006, p. 08). 
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▪ Corrida do privilégio, que sensibiliza e compreende como é vista a 
pessoa com deficiência na nossa sociedade1100;  

▪ Dinâmica sócio-histórica, contextualizando o lugar da pessoa com 
deficiência ao longo do nosso processo cultural e histórico enquanto 
sociedade;  

▪ Desconstruindo estereótipos, trazendo situações e termos que (ainda) 
são cotidianos e carregam dúvidas enquanto sua utilização;  

▪ Mito ou verdade, com o objetivo de visualizar o aprendizado do grupo e 
dialogar a respeito de informações cabíveis à pessoa com deficiência e  

▪ Relativizando a comunicação, uma dinâmica que trabalha a 
comunicação da pessoa surda e seus desafios diários, principalmente no 
que se trata da interação, reconhecimento e participação na sociedade 
como um todo visando situações cotidianas.1101  

 
Resultados 
 

Espera-se que o formato dessa oficina, a qual apresenta os conteúdos do 
Projeto em forma de dinâmicas, possa alcançar o público em questão, não 
apenas em quantidade numérica, mas também pela metodologia utilizada. Pelo 
andamento da oficina estar relacionado com o tempo de duração, objetiva-se 
que as dinâmicas envolvidas sejam capazes de passar o conteúdo teórico por 
meio destas de forma a envolver o público em sua realização e, principalmente, 
no tema da Educação Inclusiva.  

Para mais, assim como nas demais oficinas ofertadas pelo Projeto, 
espera-se permitir também a troca de experiências visando os diferentes pontos 
de vista relacionados à pessoa com deficiência e à Educação Especial e 
Inclusiva em si, em suma, possibilitando aprendizados metodológicos que 
promovam o trabalho do Projeto e ofereçam novas táticas para a sala de aula. 
 

 
1100 Flávia Piovesan, em Direitos humanos e o direito constitucional internacional (2013, p. 283), 

diz que “a história da construção dos direitos humanos das pessoas com deficiência compreende 
quatro fases”, a saber, “uma fase de intolerância”, “uma fase marcada pela invisibilidade”, “uma 

terceira fase orientada por uma ótica assistencialista” e “finalmente uma quarta fase orientada 
pelo paradigma dos direitos humanos, em que emergem os direitos à inclusão social”. 
1101 A efeito de sensibilização e informação para um grupo de servidores públicos, essa dinâmica 
foi remodelada a partir de uma notícia publicada em Abril de 2019 a respeito do atendimento 
policial à vítimas de violência doméstica. Cf. COSTA, Giulia, 2019.  
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                  Dinâmica Desconstruindo Estereótipos                 Dinâmica Corrida dos Privilégios 

               

 
                       Dinâmica Pensar por Imagens                          Produção de material de ensino  

                                                                                                     para alunos(as) disléxicos 

 
Considerações Finais 
 

Todas as dinâmicas aqui propostas já foram aplicadas e os resultados 
obtidos a partir delas são de considerável relevância ao escopo de nosso projeto 
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– justificando, em parte, a proposta de nossa oficina. Para mais, compreendemos 
ser de extrema importância uma vez mais aplicá-las. No caso da primeira 
dinâmica, intitulada como Corrida do privilégio, os praticantes vivenciam, por 
meio de um exercício hipotético reflexivo, a condição desvantajosa e desigual 
socialmente imposta às pessoas com deficiência. O que sempre se obtém da 
dinâmica é a reflexão imediata dos participantes sobre as barreiras e limites a 
mais que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente. 

A segunda dinâmica vem ao encontro da primeira e por meio de uma 
contextualização sócio-histórica passa em revista quatro estágios da evolução 
dos direitos humanos em relação as pessoas com deficiência. Desse modo, cada 
participante teve a oportunidade de aguçar seu senso histórico e terem em mente 
que as pessoas com deficiência ao longo de muitos anos eram excluídas, 
segregadas ou tratadas como “coitadinhas” até atingirmos nosso estágio atual 
de inclusão, mesmo que a passos lentos. 

A terceira dinâmica, descestruindo estereótipos, por meio de um exercício 
de exclusão de termos e palavras pejorativas utilizadas com as pessoas com 
deficiência, faz com que os participantes notem que no dia-a-dia somos 
preconceituosos em relação as pessoas com deficiência mesmo sem ter clareza 
disso. Empregamos termos, palavras ou realizamos determinada ação sem ter 
consciência que estas provocam o desconforto ou fere a dignidade da pessoa 
com deficiência. 

Mito ou verdade segue a linha da dinâmica anterior, porém com o intuito 
de registrar o aprendizado que foi construído durante a oficina, de forma 
interativa, e trazendo algumas curiosidades a serem discutidas. 

Relativizando a comunicação, por fim, estimula compreender a 
importância e os variados formatos que nossa fala pode ser. Nesse sentido, 
quando trazemos a cultura surda para protagonizar essa dinâmica, propomos 
estratégias e outras formas de se comunicar. Concomitante a essa ideia, como 
já dito anteriormente, resgatar a importância da Língua Brasileira de Sinais, seu 
reconhecimento e nosso dever, enquanto atores sociais, de prover a 
comunicação.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: universidadesemfronteiras2018@outlook.com.  

 
Referências 
 
COSTA, Giulia. Mulheres surdas não conseguem denunciar violência 
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30/04/2019. 
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SATISFAÇÃO DO CLIENTE VISTA COMO PONTO CENTRAL PARA 

AUMENTO DA RECEITA RECORRENTE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

DO BOM NEGÓCIO PARANÁ – UNIDADE DE TOLEDO/PR  

 
Mirian Beatriz Schneider1102 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Flávio Braga de Almeida Gabriel1103, Ivanete Daga Cielo1104, 
Francielly da Fonseca Costa1105, João Ferreira da Luz1106, Kawan Antônio 

Machado1107, Camila Andrade1108. 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Empreendedorismo 

Modalidade: Oficina 
Palavras-chave: Satisfação do Cliente, Curso de Capacitação, Customer 

Success 
Resumo 
 
A satisfação do cliente está diretamente relacionada à expectativa do cliente 
antes de se tornar seu cliente versus a solução que ele recebe da empresa após 
essa decisão, ou seja, criar uma expectativa positiva é importante no momento 
da venda, mas conseguir alcançar essas expectativas é o que realmente vai 
fazer com que seu cliente permaneça seu parceiro no longo prazo e se torne seu 
embaixador, divulgando sua empresa e promovendo sua marca. Portanto, o 
referido trabalho visa demonstrar alguns aspectos demonstrado no curso de 
capacitação Bom Negócio Paraná, que as empresas utilizam para aumentar a 
satisfação da empresa e aumentar sua receita recorrente. 
 
Apresentação 
 

 
1102 Doutora em História Econômica (USP), Ciência Econômicas, Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, UNIOESTE - Campus de Toledo. E-mail: mirian-braun@hotmail.com. 
1103 Doutor em Economia Aplicada (USP), Ciência Econômicas, Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas, UNIOESTE - Campus de Toledo. Email: fbagabriel@gmail.com. 
1104 Doutora em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (UNIOESTE), Secretariado Executivo, 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas, UNIOESTE - Campus de Toledo. Email: 
ivadcielo@hotmail.com. 
1105 Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 

UNIOESTE - Campus de Toledo. E-mail: franciellypr@gmail.com. 
1106 Bacharel em Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, UNIOESTE - 

Campus de Toledo. E-mail: joao.luz@live.com. 
1107 Graduando em Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, UNIOESTE - 

Campus de Toledo. E-mail: kawan.antonio.machado@gmail.com. 
1108 Graduanda em Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, UNIOESTE - 
Campus de Toledo. E-mail: camilanndrade_05@hotmail.com. 
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O Programa Bom Negócio Paraná oferece cursos de capacitação gerencial e 
consultorias para micro pequenos médios e informais empreendedores, gratuitos 
e ministrados pelas Universidades Estaduais desde 2012.  
O conteúdo dos cursos é dividido em cinco módulos: Gestão de Negócios, 
Gestão Comercial, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira e Gestão Estratégica. 
O curso tem duração de 68 horas, e pode ser realizado nas modalidades 
presencial e a distância (EaD), com o intuito de alcançar todos municípios do 
Estado do Paraná. 
 
O fato do programa oferecer capacitação a todos a empresários e futuros 
empresários da região de Toledo/PR, sendo que há uma alta taxa de insatisfação 
dos clientes com a qualidade dos produtos e serviços consumidos na referida 
região, conforme pesquisa realizado no ano de 2018 pela Associação Comercial 
e Industrial de Toledo – ACIT. Nesse intuito o módulo de gestão comercial é 
dividido em três grandes temas, sendo eles, Marketing, Plano de Marketing e 
Satisfação do Cliente.  
Para Las Casas (2009, p.89), “qualidade em serviços está ligada à satisfação. 
Um cliente 
satisfeito com o prestador de serviços estará percebendo um serviço como de 
qualidade”.  
A satisfação é determinada pela diferença entre as percepções e expectativas 
do cliente, o consumidor é motivado por sua percepção, onde se busca analisar 
a prestação de um serviço avaliando se o mesmo possui qualidade, um fator 
importante quando se busca a satisfação. De acordo com Kotler e Armstrong 
(2003b, p.130), “percepção é o processo pelo qual uma pessoa seleciona, 
organiza e interpreta as informações recebidas para formar uma visão 
significativa do mundo”. 
A satisfação desempenha um papel particularmente crítico em ramos altamente 
competitivos, na qual se constata uma enorme diferença entre a fidelidade de 
consumidores meramente satisfeitos com a dos completamente satisfeitos ou 
encantados. Lovelock e Wright (2001) conceituam a satisfação como sendo uma 
reação emocional de curto prazo a um desempenho específico. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia utilizada para capacitar os participantes do programa foi a 
apresentação de um conceito conhecido como Customer Success, inicialmente 
abordado pelos autores Dan Steinman, Lincoln Murphy e Nick Mehta, no livro 
“Customer Success: Como as empresas inovadoras descobriram que a melhor 
forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes”. Para demonstrar 
a nova metodologia, foi realizado três apresentações expositivas e uma palestra 
com um especialista do mercado sobre o tema, ao final da terceira aula do tema 
foi feito analise da satisfação dos clientes de empresas participantes do 
programa e iniciado com o processo de Customer Success na empresa 
buscando aumentar a receita recorrente da empresa, sendo realizado 
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acompanhamento quinzenal das aplicações e resultados das empresas 
participantes.  
Na primeira sessão da implantação do Customer Success na empresa é feito a 
aplicação de um questionário de satisfação com os clientes, conhecido como Net 
Promoter Score (NPS), a pesquisa é composta com a seguinte pergunta: “O 
quanto você recomendaria a empresa para seus amigos ou familiares?” 
Dependendo de sua resposta, os clientes serão divididos em três categorias com 
base no Net Promoter Score, conforme figura 1. 
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Figura 1 - Fluxo do processo de produção de vídeo-aulas do Programa Bom 
Negócio Paraná – Núcleo de Toledo/PR. 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Após aplicar a pesquisa é iniciado o processo de melhoria continua na empresa 
para que a satisfação dos clientes seja a maior possível e consequentemente 
aumentando a receita da empresa por ter clientes satisfeitos auxiliando na 
divulgação da marca.   
 
Resultados 
Tabela 1 – Temas das vídeo-aulas por módulos. 

Implantação Customer Succes 

Net Promoter Score 

Aplicação 

Analise dos resultados 

Início das melhorias sugeridas pelos Clientes 

Implementação do Customer 
Success 

Aula referente ao tema 

Analisado atual cenário da empresa 

Aplicação da metodologia  

Net Promoter Score  

Aplicação 

Analise dos resultados após implantação do Customer 
Success 

Realinhado melhorias sugeridas pelos Clientes 
Fonte: Elaboração Própria (2019). 
 

Considera-se como resultados dessa ação três pontos muito importantes, o 
primeiro é o aumento de participantes do curso devido ao aprendizado 
diferenciado promovido pelo programa bom negócio paraná, o segundo é o 
aprendizado dos tutores no momento de realizar a implementação do Customer 
Success, isto é um ponto importante porque um dos objetivos do Programa Bom 
Negócio Paraná é proporcionar aos bolsistas oportunidades de ganhar 
experiência no mercado de trabalho e aumentar suas habilidades profissionais, 
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o terceiro ponto foi empresas mais capacitadas e prestando melhores serviços 
para a região de Toledo/PR. 
 
 
 
Considerações Finais 
 
A ação realizada no programa foi de grande relevância para toda a equipe 
envolvida e para os público-alvo da ação, pois novos conhecimentos foram 
adquiridos e também foram passados à comunidade de alunos. 
Esta comunidade é formada por estudantes e empreendedores que não 
necessariamente tinham algum vínculo com a UNIOESTE, mas que por meio do 
curso, e especificamente da aplicação da nova metodologia buscando a 
satisfação dos clientes dos empreendedores, puderam conhecer alguns locais 
dentro do campus de Toledo e entenderem de uma forma melhor os conteúdos 
de cada módulo da apostila oficial e novos conteúdos. 
Foi uma experiência muito construtiva para os Professores das aulas, pois estes 
foram adquirindo mais experiência conforme capacitavam os participantes do 
curso. Cabe nestas considerações também, agradecer a disponibilidade de 
tempo e esforços do Leonardo Superti, empresário e diretor de uma empresa 
pioneira no Customer Success no Brasil, que tudo fez com muita dedicação e 
paciência, num esforço abnegado pela Universidade. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Toledo. 
Email: bomnegocioparana@bomnegocioparanatoledo.com. 
Telefone: (45) 3379-4001. 
Site: bomnegocioparana.com.br. 
 
 
Referências 
 
ACIT - Associação Comercial e Industrial de Toledo. Levantamento do perfil e 
comportamento de compra do consumidor de Toledo.  
Disponível em: https://acit.org.br/servicos/area-de-download Acesso em:  29 de 
Maio de 2019. 
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1998. 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de serviços. São Paulo: Atlas, 2009. 
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LOVELOCK, Christopher; WRIGHT, Lauren. Serviços: marketing e gestão. São 
Paulo: Saraiva, 2001. 
 
SETI – Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Apresentação. S.d. 
Disponível em: 
<http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=239>. 
Acesso em:  29 de Maio de 2019. 
 
STEINMAN Dan, MURPHY, Lincoln, MEHTA, Nick. Customer Success: Como 
as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita 
é garantir o sucesso dos clientes. Autêntica Business, 2017. 
 
 
 
  



 

 

SECRETARIADO EXECUTIVO – PREPARANDO PARA O 1º EMPREGO  - 

ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO 

 
Fabiana Regina Veloso1109 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Luciana Dourado1110, Jean Carlos Melcher Nascimento1111,  
 

Área Temática: (Trabalho) 
Linha de Extensão: (Educação Profissional) 

Modalidade: (Oficina) 
Palavras-chave: Primeiro Emprego; Adolescentes; Juventude. 

 
Resumo 
 
O projeto teve início em 2011 e visava envolver acadêmicos do curso de 
Secretariado Executivo com a sociedade, a partir de conhecimentos 
proporcionados pelo curso. São dois os principais objetivos: a) qualificar jovens 
e adolescentes para o ingresso e manutenção no mercado de trabalho e por 
consequência incentivá-los a continuar no processo de formação para que se 
qualifiquem cada vez mais para sua empregabilidade; b) oportunizar ao 
acadêmico de Secretariado Executivo o envolvimento na vida social da 
comunidade, com a pesquisa, a extensão e o ensino. 
 
Apresentação 
 

O projeto foi criado em 2011 e já passou por algumas alterações como a 
troca de coordenador e das equipes de trabalho. Anualmente são realizadas em 
torno de 12 oficinas conforme disponibilidade dos professores orientadores. Não 
há limite de oficinas, por isso alguns professores coordenam 02 ou até 03 
oficinas em cada edição. Após a primeira edição em 2011, a coordenadora do 
projeto conquistou 01 bolsa de extensão para uma estudante de secretariado 
executivo. O propósito foi aplicar uma pesquisa junto aos empresários locais que 
supostamente poderiam contratar sujeitos sem experiência profissional. Em 
parceria com a Associação Comercial e Industrial de Toledo (ACIT), um 
questionário foi aplicado com o intuito de investigar a opinião dos empresários 
sobre os conteúdos que poderiam contribuir para a formação dos jovens e 
adolescentes, ao mesmo tempo buscou-se identificar as carências que 
identificam ao contratarem sujeitos sem experiência. Com base nos resultados 

 
1109 Doutorado em Administração, Curso de Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas, campus de Toledo. E-mail: fabiana.veloso@unioeste.br  
1110 Graduando, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Unioeste campus 

Toledo. E-mail: jeanmelcher16@gmail.com 
1111 Graduanda, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Unioeste campus 
Toledo. E-mail: lucyana_5603@hotmail.com 
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Bíscoli et al. (2011), Bíscoli e Barezetti (2012), Bíscoli e Goebel (2012) e 
Wenningkamp, Bíscoli e Alves (2013) e os conteúdos das oficinas foram 
redirecionados. 

Após esta primeira edição foi desenvolvida uma pesquisa para identificar 
a qualidade da condução das oficinas, uma pesquisa direcionada aos jovens e 
adolescentes atendidos gerou um artigo e um resumo expandido publicado em 
anais de eventos e revista científica. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Anualmente os acadêmicos e docentes do curso de Secretariado 
Executivo são consultados sobre a disponibilidade para atuar no projeto. Assim, 
são oferecidas em torno de 12 oficinas com conteúdos diversos pertinentes à 
preparação para o mercado de trabalho. Ao serem alocados em cada conteúdo, 
os docentes se reúnem com as equipes de estudantes de Secretariado Executivo 
e os preparam para atuar nas oficinas, discutindo a dinâmica, o conteúdo e as 
atividades interativas.  

Quando há disponibilidade de acadêmicos para concorrer a bolsa, 
algumas atividades são direcionadas aos bolsistas como: pesquisar a 
disponibilidade de vagas de trabalho para jovem aprendiz e estágios 
direcionados ao público jovem; construção e manutenção do histórico do projeto; 
organização dos materiais para as oficinas; redação de resumos e materiais para 
divulgação no Seminário de Extensão da Unioeste - SEU; acompanhamento das 
oficinas, controle de presença e emissão de certificados. 

Desde o surgimento do projeto diversas entidades já foram atendidas, 
como: Casa de Maria; Dorcas (Centro Integrado de Amigos da Família), Ação 
Social São Vicente de Paulo; Florir Toledo; e Centro da Juventude (Jardim 
Europa e Jardim Coopagro). Nos anos iniciais as oficinas foram oferecidas nas 
entidades e também na UNIOESTE. Nos últimos cinco anos, a parceria tem 
acontecido com a Prefeitura do Município de Toledo a partir da Secretaria da 
Juventude, pois congrega e atende jovens e adolescentes de todo o Município, 
com espaço e infraestrutura apropriados para a realização de oficinas. 
 
 
Resultados 
 

Entre os mais diversos resultados já obtidos com a atividade de extensão 
aqui destacada, podem-se citar as sociais, científicas e de reconhecimento. Um 
dos adolescentes participantes do projeto relatou que, após realizar a atividade 
de extensão Secretariado Executivo – preparando para o 1º emprego, foi 
contratado por uma grande empresa local depois da sua primeira entrevista de 
trabalho. Outro exemplo que cabe mencionar é que algumas ou pelo menos uma 
oficina do projeto de extensão é ministrada na Unioeste, pois se tem o intuito de 
apresentar a universidade para os participantes do projeto, a fim de que vejam a 
possibilidade e a oportunidade de também cursarem um ensino superior. Isso 
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porque, ao visitarem a universidade, alguns mencionam o fato de não saberem 
que também podem estudar ali e, ainda, gratuitamente. Nesse sentido, cabe 
ressaltar que no ano de 2016 teve-se como resultado dessa iniciativa, uma das 
adolescentes participantes do projeto (em uma edição passada) ingressou no 
Curso Superior de Secretariado Executivo. 

No ano de 2012, um importante resultado tem contribuído para a melhoria 
e permanência da atividade de extensão, o projeto foi contemplado pela primeira 
vez com bolsa institucional da Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste, para uma 
aluna de Secretariado Executivo que auxiliou nas atividades anuais de 
organização do projeto, orientada pela professora Fabiana Veloso. Neste mesmo 
ano deu-se início aos contatos com a Secretaria de Assistência Social da 
Prefeitura Municipal, em busca de parcerias no sentido de conhecer as 
demandas do município para que as atividades do projeto pudessem ser 
direcionadas à realidade social de Toledo. Assim, iniciou-se a atuação do projeto 
nos Centros da Juventude (atualmente vinculados à recentemente criada 
Secretaria da Juventude), que anualmente atendem a mais de 50 adolescentes 
de várias regiões da cidade, aos quais as atividades de preparação para o 
primeiro emprego seriam significativas. 

Como mencionado na apresentação deste resumo, foram publicados 
resumos expandidos, painéis e artigos em eventos, periódicos científicos e 
Seminários de Extensão da Unioeste (SEU) (BÍSCOLI et al., 2011, BÍSCOLI, 
BAREZETTI, 2012; BÍSCOLI; GOEBEL, 2012; WENNINGAMP et al, 2011, 2013, 
2016, 2018). 

No ano de 2014 houve a transformação desta ideia em projeto 
permanente na instituição, o que demonstra a relevância da atividade na 
sociedade e na instituição, assim como demonstra o interesse e empenho desta 
equipe em manter-se comprometida com o projeto. Ao longo dos anos o projeto 
obteve alguns resultados positivos, incentivados pela equipe de professores do 
colegiado do curso, que atuaram em todas as edições de oficinas do projeto. 

Em 2015, outro resultado importante do projeto foi o seu reconhecimento 
pelo Município de Toledo a partir da Moção de Aplausos recebida pela Câmara 
Municipal de Toledo (Requerimento nº 313/2015). Neste ano, a atividade de 
extensão também foi premiada e reconhecida em evento internacional, o 5º 
Encontro Global de Empreendedorismo para Cidades Alegres, Criativas, 
Humanas e Inteligentes, a partir do recebimento do Troféu Ouro (1º lugar) de 
inovação social.   

Em 2016, mais uma vez, o projeto foi contemplado, agora com duas 
bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBE), e em 2017 
novamente o projeto foi contemplado com mais um bolsista. Neste processo 
diversos alunos auxiliaram nestas atividades. No entanto, em decorrência do 
contexto de trabalho dos acadêmicos, no ano de 2017 a coordenadora do projeto 
teve que declinar de uma das bolsas por falta de acadêmicos disponíveis e no 
ano de 2018, não houve estudante interessado em concorrer à bolsa, o que 
infelizmente levou a coordenação a não submeter o projeto às modalidades de 
bolsas. Em 2019, novamente um acadêmico está concorrendo à bolsa. 
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Anualmente, como orienta a regulamentação institucional as atividades de 
extensão devem obrigatoriamente apresentar seus resultados no Seminário de 
Extensão da Unioeste – SEU. No ano de 2018, entre as 12 oficinas apresentadas 
em 19 e 20 de junho no Seminário de Extensão da Unioeste (SEU), a oficina 
“Atitude líder e empreendedora para a inserção e manutenção competitivas no 
mercado de trabalho”, foi selecionada para participar do Seminário de Extensão 
Universitário da Região-Sul (SEURS), realizado em Porto Alegre (RS). 
Infelizmente por falta de recurso financeiro o projeto não pode ser apresentado 
nesta ocasião. 

No mesmo ano, o projeto tomou ainda mais notoriedade ao ter espaço na 
televisão. A RIC TV realizou uma entrevista com a coordenadora Fabiana Veloso 
e com alguns alunos do projeto para divulgar ações de atendimento a jovens e 
adolescentes no Centro da Juventude. A matéria foi ao ar em 2 de julho. Ainda 
relacionado à mídia, o site da prefeitura de Toledo publicou uma matéria, em 24 
de agosto, dando destaque à formatura de mais uma turma de adolescentes 
atendidos pelo projeto. 
 
 
Considerações Finais 
 
 O projeto tem se destacado em vários segmentos sociais e contribuído 
para a formação acadêmica e social dos estudantes de Secretariado Executivo. 
Tem fomentado a tríade de pesquisa, ensino e extensão, seja no 
desenvolvimento de atividades práticas de extensão, atividades de pesquisa que 
levam à publicação de resultados do projeto, além do aprendizado em sala de 
aula que é levado ao alcance da comunidade externa como formação de 
adolescentes e incentivo à busca de especialização dos jovens.  
 Tem sido possível demonstrar a importância da manutenção do projeto 
seja a partir dos relatos de adolescentes e jovens beneficiados ou pela 
reciprocidade e reconhecimento da comunidade, da academia e de instituições 
com a divulgação das ações realizadas.    
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Fabiana Veloso (fabiana.veloso@unioeste.br); Luciana Dourado 
(lucyana_5603@hotmail.com); Jean Carlos Melcher Nascimento 
(jeanmelcher16@gmail.com) ; 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 Projeto Preparando para o Primeiro Emprego – CR: 48120-2016 
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SISTEMA DE MEDIDAS, RÓTULOS E EMBALAGENS: UMA 

CONTRIBUIÇÃO MATEMÁTICA À EDUCAÇÃO DO CONSUMIDOR 

Andréia Polizeli Sambatti1112 (Coordenadora da Ação de Extensão). 
Participantes: Fabiana Magda Garcia Papani1113,  

Kaio Arlei Strelow1114, Mariângela Alice Pieruccini1115. 
 

Área Temática: Educação. 
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano. 

Modalidade: Oficina. 
Palavras-chave: Educação Financeira; Sistemas de Medidas; Escolhas. 

 
Resumo 
 

A oficina apresenta a importância do conhecimento matemático sobre 
sistemas de medidas na análise dos rótulos e embalagens, como forma de 
auxílio às escolhas cotidianas dos consumidores. Nesse sentido, tem uma 
estrutura teórica pautada na revisão de conceitos matemáticos, além da 
proposição de situações cotidianas em que são aplicados. Evidencia-se a 
Matemática como ferramenta importante para apoiar decisões simples, mas que 
impactam no bem-estar do consumidor, pelo exercício dos seus direitos. 
 
Apresentação 
 

Seja nas compras de pequenos bens de consumo, seja na aquisição da 
casa ou do carro, as pessoas passam por momentos de escolha, deparando-se 
com informações sobre tamanho, quantidade, preço e embalagens. As 
comparações que naturalmente são elaboradas mentalmente tomam como 
referência a estrutura da renda inserida no planejamento do orçamento 
doméstico.  

Nesse sentido, torna-se difícil elaborar o conhecimento mais apurado das 
inúmeras circunstâncias cotidianas que envolvem conceitos matemáticos, a 
saber: qual a relação entre quilogramas e gramas? O que é um metro quadrado? 
Se minha conta de água indica um consumo de dois metros cúbicos, quanto eu 
estou gastando?  

Apesar de o Código de Defesa do Consumidor - CDC (1990) proibir 
propagandas enganosas, isto é, aquelas que transmitem informações total ou 

 
1112 Mestre, Docente do Curso de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA – Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas, campus de Cascavel. E-mail: andreiarun@gmail.com.  
1113 Doutora, Docente do Curso de Graduação em Matemática, CCET – Centro de Ciências 

Exatas e Tecnológicas, campus de Cascavel. E-mail: fgarciapapani@gmail.com 
1114 Acadêmico do Curso de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA – Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas, campus de Cascavel. E-mail: kaio.strelow@unioeste.br. 
1115 Doutora, Docente do Curso de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA – Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas, campus de Cascavel. E-mail: mpieruccini27@hotmail.com. 
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parcialmente falsas ou omitem detalhes, de tal forma a induzir o consumidor ao 
erro, esse ainda tem que enfrentar várias armadilhas quanto aos tamanhos de 
embalagens, rótulos e promoções que fazem o consumidor gastar mais do que 
deveria ou poderia. Conhecimentos básicos sobre os sistemas de medida, 
nesses casos, poderiam evitar tais inconvenientes. 

Partindo dessa preocupação, a equipe do Projeto de Extensão Primeiros 
Passos em Economia e Cidadania: uma contribuição para a educação financeira 
na região oeste do Paraná, vinculada ao Curso de Graduação de Ciências 
Econômicas da Unioeste, campus de Cascavel, planejou esta atividade como 
uma forma de refletir as escolhas cotidianas sob a ótica do conhecimento 
matemático. 
 Objetiva-se, por meio desta oficina, contribuir com a comunidade quanto 
à compreensão de conteúdos cotidianos da Matemática relativos aos sistemas 
de medida e como eles são importantes para a interpretação dos rótulos e 
embalagens, como mecanismos de proteção diante das “armadilhas do 
mercado”, do tipo “embalagem econômica; leve X, pague Y” e “inflação oculta”.   
 
Procedimentos Adotados 
 Para se atingir os objetivos propostos, no primeiro momento, serão 
apresentadas, com uso de slides, situações que simulam as escolhas em um 
supermercado: variedade de produtos, informações nem sempre padronizadas 
de sistema de medidas e a falta de tempo. Os participantes deverão fazer suas 
escolhas no tempo estipulado e anotá-las em formulário específico para os 
momentos posteriores. 
 Na segunda parte, cada um terá um tempo maior para efetuar cálculos e 
buscar responder quais as decisões são mais adequadas do ponto de vista 
financeiro. Será fornecido material (papel e caneta) para realização de cálculos, 
bem como uma tabela com as relações entre os sistemas de medidas utilizados 
na mensuração dos produtos apresentados. 
 Após isso, falar-se-á sobre os fundamentos das escolhas, sobre o Código 
de Defesa do Consumidor e sobre a importância da mensuração e a avaliação 
do custo-benefício para tomada de decisão, seja em uma compra de 
supermercado, seja em qualquer outra situação da vida. 
  Sendo assim, serão apresentados os conceitos de medidas de 
comprimento, área, volume, capacidade e massa, com base no referencial 
teórico constante a seguir. Ademais, serão apresentadas situações práticas para 
compreensão dos termos e das armadilhas que muitas vezes são encontradas 
na hora das compras. 
 Após esse momento, volta-se às questões iniciais, corrigindo-as de forma 
conjunta, buscando refletir sobre o que foi visto e de como comportamentos 
podem ser gradativamente repensados para um consumo mais consciente, 
ponderando sobre a importância do conhecimento matemático, do 
autoconhecimento, da moderação e do equilíbrio, por meio dos subsídios 
fornecidos pela Educação Financeira. 
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Referencial Teórico 
 
Cotidiano e decisões de consumo 
 Uma das coisas que interligam as pessoas a todos os momentos e em 
todos os lugares é a necessidade de enfrentar tradeoffs, isto é, tomar decisões, 
escolher um objeto ou objetivo ao invés de outro. Por exemplo, na elaboração 
de um orçamento, a família conhece (ou deveria conhecer) a sua renda, que lhe 
impõe uma restrição: a renda é limitada. Por outro lado, as necessidades e 
vontades crescem a cada instante: comida, roupas, um novo celular, uma 
viagem, a poupança para aposentadoria ou para a faculdade dos filhos. O fato é 
que, ao se gastar um real com algo, dispõe-se menos um real para outras coisas 
(MANKIW, 2009). 
 Assim, fazer escolhas requer dos indivíduos a comparação dos custos e 
benefícios obtidos por cada uma das possibilidades de decisão. Desse modo, 
comprar isso ou aquilo exige pensar na renda e nos benefícios que isso ou aquilo 
traz: pondera-se sobre o preço, sobre a quantidade obtida (quantos quilogramas 
de carne, quantos litros de suco, quantos metros quadrados tem a casa, quantos 
metros cúbicos de água eu posso usar...). 

Nas escolhas cotidianas, tem-se que o custo está expresso em termos 
monetários, isto é, o preço; já o benefício está ligado à quantidade do bem que 
vai ser adquirido, sendo expressa por um número e uma unidade de medida. 
Para comparar dois produtos, é necessário que as quantidades de dois estejam 
expressas na mesma unidade de medida e, após isso, expressar os preços 
referentes a cada unidade. 

Sob o ponto de vista matemático, no geral as pessoas tomam decisões 
prejudiciais motivadas por: 
a. necessidade urgente de um bem e serviço, mesmo com a renda 
insuficiente; ou 
b. falta de conhecimento matemático e econômico para tomar uma decisão 
mais adequada;  
c.  impulsos incontrolados; ou ainda 
d.  falta de tempo para pensar. 
 No caso das situações a, c e d, nem sempre algo pode ser feito (apesar 
de sugerir-se que se construa uma reserva para emergências e que busque, 
através da Educação Financeira, comportamentos adaptativos que minimizem 
os impulsos). Por outro lado, através de atividades como a ora proposta, é 
possível reduzir escolhas prejudiciais pelo motivo b. 
 
Sistemas de medidas 

É importante destacar que, além de ferramenta de cálculos, a Matemática 
possibilita a compreensão dos significados ou indícios das ações nas tomadas 
de decisão, isto é, nas ações dos indivíduos-consumidores. Isso porque a 
Educação voltada à Matemática também tem como objetivo preparar esses 
indivíduos para o consumo, para a cidadania atuante (KISTEMANN; LINS, 2014).   
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 Nesse sentido e com tal objetivo, fala-se sobre os conceitos de medidas. 
Segundo o Grande Dicionário Houaiss (2019), a palavra medir significa 
determinar, avaliar, por meio de instrumento ou utensílio de medida, ou algo 
usado como padrão; ter como medida, mensurar, o que remete a noção de 
estabelecer critérios e obter informações para tomada de decisão. 

Por sua vez, o CDC (1990) determina como um direito básico do 
consumidor o acesso a informações adequadas e claras, inclusive no que tange 
às especificações de quantidade, composição e preço dos bens e serviços. De 
posse dessas informações e com o conhecimento dos sistemas de medidas e 
outras ferramentas matemáticas, o comprador ou tomador pode avaliar o valor e 
tomar uma decisão de compra mais acertada. 
 Na Tabela 1, são apresentados os sistemas de medidas, com seus 
respectivos padrões fundamentais, múltiplos e submúltiplos.  
 

Tabela 1 – Sistemas de medidas 

Múltiplos 
Padrão 

fundamental 
Submúltiplos 

Sistema de medida de comprimento 

Quilômetro Hectômetro Decâmetro Metro Decímetro Centímetro Milímetro 

km Hm dam m dm cm Mm 

1 000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 

Sistema de medida de superfície 

Quilômetro 
quadrado 

Hectômetro 
quadrado 

Decâmetro 
quadrado 

Metro 
quadrado 

Decímetro 
quadrado 

Centímetro 
quadrado 

Milímetro 
quadrado 

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2  

1 000 000 m2 10 000 m2 100 m2 1 m2 0,01 m 0,0001 m 0,000001 m 

Sistema de medida de volume 

Quilômetro 
cúbico 

Hectômetro 
cúbico 

Decâmetro 
cúbico 

Metro 
cúbico 

Decímetro 
Cúbico 

Centímetro 
cúbico 

Milímetro 
cúbico 

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3  

1.000.000.000  

m3 

1.000.000  

m3 

1.000 

m3 

1  

m3 

0,001 

m3 

0,000001 

m3 

0,000000001  

m3 

Sistema de medida de capacidade 

Quilolitro Hectolitro Decalitro Litro Decilitro Centilitro Mililitro 

kl Hl dal l dl Cl Ml 
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Note que aqueles múltiplos e submúltiplos que são mais utilizados estão 

destacados, mas que existem outros (no geral, a maioria) que não são nem 
conhecidos; como será visto no tópico seguinte, isso pode causar dificuldades 
para o consumidor.  
“Armadilhas”: como o consumidor acaba sendo induzido ao erro 

Confusões são causadas porque nem sempre os múltiplos e submúltiplos 
são conhecidos e a relação entre eles são diferentes. No caso do sistema de 
medidas de comprimento, o submúltiplo mais conhecido é o centímetro, que 
equivale a 1/100 do metro; isso significa que, para transformar uma medida em 
centímetros para metros, divide-se esta medida por 100. Já quando se fala em 
medidas de capacidade, tem-se que o submúltiplo mais conhecido é o mililitro 
(ml) que equivale a 1/1000 do litro, de modo que para transformar medidas em 
mililitro para litro, divide-se esta medida por 1000.  Desse modo, um erro ou uma 
dúvida muito comum na transformação de medidas é dividir por 100 quando 
dever-se-ia dividir por 1000 ou vice-versa. 

Ademais, alguns produtos são medidos em unidades que não são as do 
sistema decimal: as televisões e aparelhos de celulares, por exemplo, tem a 
medida dada em polegadas, que faz parte do sistema imperial de medidas e 
equivale a 2,54 centímetros. Como se não bastasse, outro problema pode 
confundir o consumidor: a medida divulgada não é da largura ou da altura, e sim 
da diagonal. 

Por outro lado, quem não fica encantado com uma promoção dizendo 
“embalagem econômica” ou “leve X, mas só pague Y”? Acontece que essas 
promoções chamam muito a atenção, mas nem sempre são a melhor escolha, 
sob o ponto de vista econômico. Isso porque há situações em que os preços por 
unidade desses produtos são mais elevados que daqueles que não estão em 
promoção; como são preços e quantidades diferentes, geralmente envolvendo 
centavos, é difícil estabelecer essa relação por um cálculo mental e com pressa. 
Por isso, estabelecer um método objetivo para comparar os preços e 
quantidades é necessário para não cair nesse tipo de armadilha. 
 Outra ação comum na comercialização de produtos que pode levar o 
consumidor ao erro é a redução da quantidade ou da qualidade de um produto, 
mantendo seu preço constante: é a chamada inflação oculta. Apesar de os 
fabricantes serem obrigados, por um período de tempo, a informar alterações 
nas quantidades do produto, na prática, essas informações estão escritas em 
letras pequenas. Como muitos consumidores não leem os rótulos, acabam 

1 000 l 100 l 10 l 1 l 0,1 l 0,01 l 0,001 l 

 Sistema de medida de massa  

Quilograma Hectograma Decagrama Grama Decigrama Centigrama Miligrama 

kg Hg dag g dg Cg Mg 

1 000 g 100 g 10 g 1 g 0,1 g 0,01 g 0,001 g 
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levando menos produto, pagando o mesmo preço e achando que estão levando 
a quantidade de costume. 
 Assim, é importante estar atento aos rótulos e embalagens sempre que 
possível e verificar as relações entre preço e quantidade, de modo a, no caso de 
alterações, também observar as novas informações para decidir por trocar o 
produto por um bem substituto ou comprar o mesmo, mas consciente de que 
está levando menos quantidade do bem.  
 
Resultados 
 
 Através da oficina, espera-se contribuir para a construção do 
conhecimento dos consumidores-ouvintes sobre os sistemas de medidas. Além 
das caracterizações formais do sistema, espera-se que o participante possa 
saber aplicar tais conhecimentos no dia-a-dia, nas escolhas de consumo 
cotidianas, quando vai ao supermercado, à feira, ao comércio em geral, para 
também identificar possíveis armadilhas, informações que podem induzir ao erro 
nesse processo de escolha, comprometendo o uso adequado da renda. 
 Ademais, busca-se promover a reflexão sobre a importância de conhecer 
as próprias preferências e condições momentâneas para o consumo; da 
moderação e o equilíbrio; e da utilização de ferramentas, principalmente 
matemáticas, para ponderar sobre a relação custo-benefício da aquisição de 
bens e avaliar as implicações do ponto de vista do bem-estar econômico. 
 
Considerações Finais 
 

Os conteúdos aqui apresentados buscam auxiliar os consumidores nas 
suas decisões cotidianas que envolvem transações monetárias. Cabe observar 
que a melhor opção para uma determinada pessoa pode não ser melhor para 
outra, devido às preferências e condições momentâneas de cada um.  

Reforça-se que os conteúdos apresentados sobre sistemas de medidas 
podem ser aprofundados para o estudo das frações, sistema de numeração, 
notação científica, funções, dentre outros, além de poder abordar outros 
sistemas de medidas, como o de informações digitais, por exemplo. Isso só 
ressalta o caráter importante que a Matemática pode exercer para contribuir com 
a sociedade, em suas decisões de consumo. 

Vale ressaltar que essas fórmulas matemáticas não são fórmulas 
sobrenaturais para ficar milionário ou atingir todos os objetivos de uma vez só. 
Na verdade, o que se busca é mostrar meios de fazer escolhas mais conscientes, 
possibilitando que se pense em melhores formas de aproveitar a renda, com 
consumo adequado. Desta forma, espera-se contribuir para uma cidadania mais 
plena e uma vida financeira com maior bem-estar, sendo que cada consumidor 
possa usufruir integralmente dos seus direitos.          
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Telefone: (45) 3220 3145 
Página no Facebook: 
https://www.facebook.com/primeirospassosemeconomiaecidadania/ 
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Resumo 

O propósito deste trabalho é apresentar e discutir os resultados das 

atividades realizadas pelo projeto “O Solo na Escola”, que oferece apoio teórico-

metodológico para a comunidade escolar, com o objetivo de promover o ensino 

do solo e sua importância socioambiental no campo e na cidade. As práticas 

pedagógicas diferenciadas, apoiadas pelo kit de solos, foram os mecanismos 

utilizados no processo ensino-aprendizagem e na integração e trocas de 

experiências entre a universidade e a escola. 

 

Apresentação 

O projeto de extensão intitulado “O Solo na Escola” está vinculado ao 

Grupo Multidisciplinar de Estudos Ambientais (GEA) da UNIOESTE, Campus 

Marechal Cândido Rondon-PR. A proposta é de compartilhar o conhecimento 

universitário com a comunidade escolar, prioritariamente, e desenvolver ações 

socioeducativas para promover o Ensino do Solo e a Educação Ambiental no 

que tange aos conteúdos: origem, fatores de formação, composição, morfologia, 

tipos, nomenclatura, uso e manejo, conservação e preservação dos solos. O 

projeto “O Solo na Escola”, tem caráter permanente e visa oferecer apoio teórico-
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metodológico para professores e alunos da rede pública e privada de Ensino 

Básico. O principal objetivo é difundir a importância dos solos para o 

desenvolvimento das sociedades, uma vez que o solo é um componente 

essencial dos sistemas de produção e dos ecossistemas terrestres, porém é um 

recurso natural frágil e não renovável em curto espaço de tempo (DIOUF, 2011).  

 

Procedimentos Adotados 

As atividades de exposição e explanação do projeto “Solo na Escola” são 
desenvolvidas no Laboratório de Pedologia e Geologia Casemiro Balcewicz, 
Campus da UNIOESTE da cidade de Marechal Cândido Rondon-PR. As tutorias 
no ambiente escolar são realizadas com o apoio dos materiais didáticos (kit de 
solos ou kit pedológico) elaborados e produzidos com materiais recicláveis e 
amostras de rochas, minerais e solos coletados em campo. A utilização dos 
materiais que compõe esse kit é essencial para o desenvolvimento das práticas 
pedagógicas diferenciadas durante as tutorias (Figura 1). Ao ver, tocar, sentir, 
manusear, comparar as diferentes amostras de solos, rochas e minerais, o 
aprendiz entra em contado direto com o elemento estudado, percebendo e 
reconhecendo seus atributos morfológicos, sua importância e utilidade para a 
sociedade.  
 

 
Figura 1 -  Imagens dos materiais didáticos que compõem o kit de solos utilizados nas tutorias. 

  

Nesse processo é importante ressaltar que a relação da universidade com 
a comunidade se fortalece pela Extensão Universitária, ao proporcionar o diálogo 
entre as partes e a possibilidade de desenvolver ações socioeducativas que 
priorizam a superação das condições de desigualdade e exclusão ainda 
existentes. E, na medida em que a universidade socializa e disponibiliza seu 
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conhecimento, tem a oportunidade de exercer e efetivar o compromisso com a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (SILVA, 2011). 

O agendamento prévio das tutorias nas escolas e o atendimento no 
Laboratório de Pedologia e Geologia (data e local) ocorre por meio das redes 
sociais (E-mail, Facebook e WhatsApp) e telefone, bem como a definição dos 
conteúdos e objetivos que podem ser abordados. Além das explanações orais 
sobre os conteúdos relacionados ao tema “Solo e Meio Ambiente”, realiza-se 
práticas didático-pedagógicas diferenciadas, com o auxílio do kit de solos 
(protótipos de perfis de solo, ensaio de estabilidade de agregados, ensaio de 
infiltração, atração magnética, tintas de solo, textura do solo etc.) para enfatizar 
a importância do solo nas dinâmicas naturais e sociais de uso, ocupação e 
manejo. 

Durante o atendimento e as tutorias são efetuados registros fotográficos, 
os quais são disponibilizados na página do Facebook: Solo na Escola – 
Geografia UNIOESTE/MCR. A publicação das imagens possibilita ao público das 
redes sociais, o acesso ao registro das experiências pedagógicas de Ensino do 
Solo, revelando informações acerca das atividades desenvolvidas pelo projeto 
de Extensão Universitária durante o ano letivo. 

 
Resultados 

As tutorias e atendimentos realizados no período de maio/2018-abril/2019 
contemplaram 12 estabelecimentos da rede de ensino básico (Tabela 1). A maior 
parte das turmas atendidas foram do Ensino Fundamental (1° ao 9° ano). Nas 
séries iniciais, o professor regente, via de regra, carece de embasamento teórico 
sobre o tema “solos". A sua formação acadêmica não contempla os temas e 
conteúdos relacionados aos solos com a profundidade adequada para abordar 
e discutir com os aprendizes. As atividades do projeto de extensão “O Solo na 
Escola”, então, têm desempenhado um papel importante no Ensino Básico, 
auxiliando o professor regente no processo ensino-aprendizagem dos conteúdos 
sobre os solos, conforme destacou, também, Dalmolin (1996). 
 

Tabela 1 – Estabelecimentos de Ensino Básico atendidos no período de maio/ 2018-

abril//2019. 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO MUNICÍPIO TURMA Nº ALUNOS 

Escola Municipal Getúlio Vargas  Nova Santa Rosa 1º Ano Ens. Fundamental 15 

Escola Municipal Getúlio Vargas  Nova Santa Rosa 2º Ano Ens. Fundamental 55 

Escola Municipal Willy Barth Planalto do Oeste – Nova 
Santa Rosa 

3º Ano Ens. Fundamental 8 

Escola Municipal Arnaldo Busato Alto Santa Fé - Nova Santa 
Rosa 

3º e 5º Ano Ens. Fundamental 20 

Escola Municipal Willy Barth Planalto do Oeste – Nova 
Santa Rosa 

5º Ano Ens. Fundamental 9 

Colégio Estadual do Campo Santa Rita do Oeste Terra Roxa 6º, 7º,8º9 Ano Ens. Fundamental  44 

Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra  Planalto do Oeste – Nova 
Santa Rosa 

8º Ano Ens. Fundamental 24 
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Colégio Estadual do Campo de Planalto  Nova Santa Rosa 6º,7º,8º,9º Anos Ens. 
Fundamental 

32 

Escola Estadual do Campo Vinícius de Morais  Nova Santa Rosa 6º Ano Ens. Fundamental 18 

Colégio Estadual São Pedro São Pedro - Toledo 1ºAno Ens. Médio  27 

Instituto Federal do Paraná Assis Chateaubriand 1ºAno Ens. Médio 18 

Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo 
Branco 

Santa Helena 3º e 4º Ano, Ens. Médio Normal - 
Formação de docentes  

57 

Fonte: Arquivos do Projeto “Solo na Escola”. 

 
Entre os municípios atendidos pelas atividades do projeto (Tabela1), 

houve forte adesão do munícipio de Nova Santa Rosa (Figura 2). Vizinho de 
Marechal Cândido Rondon, o deslocamento dos alunos do Ensino Básico até o 
laboratório de Pedologia e Geologia da UNIOESTE-MCR torna-se mais viável 
em relação aos municípios e distritos mais distantes. No entanto, a distância não 
tem sido um fator limitador das atividades de tutorias nas escolas, uma vez que 
a Direção de Campus disponibiliza o transporte dos extensionistas até os 
estabelecimentos de ensino. 

De outro modo, os alunos do Ensino Básico mais atendidos, durante o 
período de maio/2018 até abril/2019, proporcionalmente, foram os do 2º Ano e 
6º Anos do Ensino Fundamental, conforme a figura 3. Considerando a proposta 
curricular de Ciências e Geografia, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
propõe o ensino de alguns conteúdos sobre os solos nestas séries. 

Os resultados, incluem a integração dos professores regentes e alunos 
das escolas com os docentes e acadêmicos do Curso Graduação em Geografia. 
Nesse aspecto é importante destacar a excelente aceitação das atividades do 
projeto “O solo na escola” por parte dos professores regentes do Ensino 
Fundamental e Médio da rede de Ensino Básico, principalmente nos municípios 
vizinhos de Marechal Cândido Rondon, município que sedia o Campus da 
UNIOESTE ao qual o projeto está vinculado. 
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Figura 2 -  Municípios atendidos no período de maio/2018 à abril/2019,  

 
 
É importante destacar, também, o forte envolvimento dos alunos do 

Ensino Básico com as práticas pedagógicas diferenciadas durante as tutorias. A 
participação com questionamentos, dúvidas, relatos de experiências cotidianas 
etc. refletem o interesse pelos conteúdos e a eficácia da utilização dos materiais 
didáticos que compõem o kit de solos (protótipos de perfis de solo; materiais do 
ensaio de estabilidade de agregados, de infiltração de água no solo, de atração 
magnética com uso de imã; pintando com tinta feita de solo; teste da textura e 
densidade do solo...) além das rochas, minerais, fósseis etc. disponibilizados 
durante as tutorias para manuseio e /ou observação. Os materiais didáticos 
aproximam os aprendizes da realidade local e regional e são amplamente 
reconhecidos por serem lúdicos e válidos no contexto do processo ensino-
aprendizagem, corroborando com as proposições apresentadas nos trabalhos 
de Klimek (2013) e Duarte (1996). 

 

 
Figura 3 – Proporção de alunos atendidos por série no períodos de Maio/2018-Abril/2019. 

 
As ações desenvolvidas permitiram a superação das deficiências e 

dificuldades das escolas, na medida em que viabilizam o acesso aos materiais 
didáticos que compõem o kit de solos e ao laboratório de Pedologia e Geologia. 
Por isso, a elaboração e confecção dos materiais didáticos, bem como a 
realização das tutorias e oficinas tem sido as atividades mais apreciadas, tanto 
pelos extensionistas, como pelo público alvo, uma vez que garantem o contato 
e a integração dos participantes, bem como a aprendizagem dos conteúdos 
abordados. 
 
Considerações Finais 

Os materiais didáticos que compõem o kit de solos ou kit pedológico são, 

indiscutivelmente, recursos indispensáveis para o sucesso e a eficácia das 
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práticas pedagógicas diferenciadas utilizadas nas tutorias para ensinar os 

conteúdos sobre o solo no Ensino Básico. As atividades de ensino do solo mais 

solicitadas pelos professores regentes (1º ao 9º ano) são as tutorias nas escolas 

e as visitas/oficinas ao laboratório de Pedologia e Geologia da UNIOESTE, 

Campus de Marechal Cândido Rondon-PR.  

Ambas as atividades são realizadas, respeitando-se as condições de 

infraestrutura, logística e regras pedagógicas das escolas, a fim de promover, da 

maneira satisfatória, a integração e as trocas de experiências entre os membros 

da comunidade universitária e escolar. A sensibilização a respeito da importância 

dos solos na construção e entendimento do espaço geográfico e formação da 

cidadania tem sido, também, uma preocupação das atividades do projeto. 

  
Forma(s) de contato com a ação: 

Facebook: Solo na Escola – Geografia Unioeste/MCR. 
Email: mmvanda@hotmail.com 
(45) 32847851-7850 ou 7851 
(45) 999512751 (whatsapp) 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

Nmr Projeto: 47786/2016 
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Edson Santos Melo1121 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Andréia Ferreira Prestes1122, Greice Morais Dalla Corte1123 Jean 

Carlos Fontes1124 
 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Empreendedorismo 

Modalidade: Oficina 
Palavras-chave: Análise de custos; Precificação; Ponto de Equilíbrio. 

 
 
Resumo 
 
Dentre os desafios das empresas de pequeno e médio porte, está a formulação 
do preço de venda. No entanto, esse é um processo fundamental para a saúde 
do negócio, uma vez que, a determinação do preço de forma errada pode 
ocasionar no insucesso da instituição. Por esse motivo, o propósito desta oficina 
é apresentar aos participantes, de maneira simplificada, a forma adequada de 
calcular o preço de venda. Com a utilização de uma aula aliando teoria e prática, 
será demonstrado a importância da contabilização dos custos envolvidos no 
processo de definição do preço de venda e o ponto de equilíbrio, de modo que 
torne a organização mais competitiva e lucrativa. 
 
 
Apresentação 
 

O crescimento e o sucesso de uma empresa dependem da gestão 
estratégica e financeira da instituição, as quais estão atreladas a diversos 
fatores, dentre eles, o preço de venda dos produtos e serviços. Segundo Wernke 
(2005), preço é o valor oferecido em troca de algo que satisfaça os desejos e as 
necessidades das pessoas. Já para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE, 2013), o preço de uma mercadoria influencia 
diretamente na decisão de compra do consumidor. 

Sob tal enfoque, Aguiar et al. (2017) relatam que um dos principais 
problemas associados à determinação do preço venda é a falta de informação 

 
1121 Mestre, Ciências Econômicas, CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: edson.melo@unioeste.br 

1122 Mestre, Ciências Econômicas, CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: 
andreiafprestes@hotmail.com 
1123 Mestranda, Ciências Econômicas, CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: greice.dc@hotmail.com 
1124 Graduado em Ciências Econômicas, CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: jeaancf@hotmail.com 
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dos empresários a respeito dos custos dos seus produtos e, também, do 
mercado em que atuam. Para Sepp et al. (2015), essa falta de controle faz com 
que as empresas se baseiem no preço de mercado, não levando em 
consideração os fatores envolvidos em seu processo, dificultando a análise da 
saúde financeira do seu negócio.  

Por esse motivo, Wernke (2005) defende que as empresas devem ter 
conhecimento do preço mínimo para vender suas mercadorias. Este preço 
mínimo, pode ser feito pela análise do ponto de equilíbrio, que segundo Aguiar 
et al. (2017), é o momento em que a empresa atinge o equilíbrio monetário, isso 
ocorre quando a receita total se iguala a soma dos custos e despesas. Cabe 
destacar que o ponto de equilíbrio é determinado conforme as necessidades de 
cada empresa, pois, segundo Gitman (2010), deve ser feita a análise do custo, 
do volume e do lucro, em outras palavras, a determinação do nível de produção 
para cobrir os custos e a avaliação da lucratividade perante os diferentes níveis 
de venda. 

Uma das principais variáveis na determinação do preço de venda é o 
amplo conhecimento dos custos de produção. Mas conforme Bruni (2012), é 
interessante destacar, que os custos são diferentes das despesas. Enquanto os 
custos são todos os gastos cuja finalidade é a aquisição ou produção de um 
produto/serviço, as despesas são os gastos dispendidos na geração de receita 
que não são associados diretamente ao produto. Destaca-se, ainda, que tanto o 
custo quanto a despesa podem ser divididos entre fixo ou variável. 

Na definição de Pindyck e Rubinfeld (2002, p.204) “os custos variáveis 
variam quando o nível de produção varia”, enquanto o custo fixo permanece 
constante à medida que a quantidade produzida se modifica. Quanto as 
despesas, a essência do conceito é o mesmo dos custos, ou seja, as despesas 
fixas são constantes em função do volume de venda, enquanto as despesas 
variáveis variam de acordo com a quantidade vendida (PEREZ JR; OLIVEIRA; 
COSTA, 2010). 

A partir da definição e classificação dos gastos, dos custos e despesas 
fixas e variáveis, é possível calcular a margem de contribuição, a qual, de acordo 
com o SEBRAE (2017), representa a diferença entre a receita e os gastos 
variáveis, contribuindo assim, para o pagamento do lucro e dos gastos fixos. 

Após esse processo, é possível calcular a formação do preço de venda. 
Um dos métodos com essa finalidade é a taxa de marcação ou mark-up, que, 
segundo Bernardi (2013), tem como base os custos, as despesas e o lucro 
desejado. Esse mecanismo permite que o preço de venda da mercadoria ou 
serviço cubra todos os gastos, restando o lucro desejado sobre as vendas. Como 
resultado, todo esse processo, possibilita que o empresário tenha controle dos 
seus gastos e receitas, os quais auxiliarão nas tomadas de decisões e nas 
estratégias futuras. Além disso, a soma dessas ações, fará com que o gestor 
visualize o retorno do seu investimento e o sucesso do seu negócio. 

À luz do exposto, percebe-se que a determinação do preço de venda é 
fundamental para o planejamento estratégico, os quais proporcionam 
rentabilidade, competitividade, crescimento e retorno do investimento. Por esse 
motivo, diante de um mercado competitivo, as empresas devem oferecer a 
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melhor oferta, porém sempre mantendo o controle do negócio sem perder a 
lucratividade (SEBRAE, 2013). De acordo com Wernke (2005), a formação de 
preço de maneira correta, influi no processo tanto na sobrevivência como no 
crescimento das empresas dos diversos tamanhos e áreas de atuação.  

Nessa perspectiva, o objetivo dessa oficina é apresentar aos participantes 
a forma adequada de calcular o preço de venda. Assim, entende-se que é 
fundamental iniciar com a apresentação de conceitos de custos e sua 
classificação entre fixo e variável, de margem de contribuição, taxa de marcação, 
preço de venda e ponto de equilíbrio e como calculá-los. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Para facilitar a dinâmica da oficina, o estudo a ser compartilhado será 
ministrado em duas etapas. Na primeira, será apresentada a fundamentação 
teórica do assunto e, na segunda, aplicações práticas. 

De modo a facilitar a apresentação e assimilação da parte teórica, o 
conteúdo a ser ministrado será divido em três módulos, a saber: i) Introdução, 
em que pretende-se discorrer sobre os conceitos de custos fixos e variáveis, ii) 
Preço de venda, cujo objetivo é apresentar ferramentas que possam ser 
empregados na precificação; e iii) O conceito, importância prática e forma de 
cálculo do ponto de equilíbrio. Todo o conteúdo acima será exposto em uma 
apresentação oral.  

Na sequência, já na aplicação da prática, os participantes serão 
convidados a resolver algumas atividades práticas com o objetivo de auxiliá-los 
na fixação do assunto trabalhado e sanar possíveis dúvidas.  

Ainda é importante citar, que data show, passador de slide, quadro, giz 
e/ou pincel para quadro branco, lápis e canetas formam o conjunto de recursos 
didáticos de apoio. 

Quanto aos recursos a serem utilizados pelos participantes, verifica-se a 
necessidade de lápis/caneta, borracha e calculadora. Entretanto, atenta-se ao 
fato de que os celulares pessoais possuem calculadora como uma de suas 
ferramentas, o que facilita o envolvimento e execução da tarefa proposta. 

  Diante do exposto, estima-se que o tempo médio para a realização das 
atividades seja de 60 minutos. 

 
 

Resultados 
 

Presume-se que ao final da oficina o participante tenha noção do conceito 
de custos, sejam fixos ou variáveis, e de margem de contribuição, a importância 
de sua aplicação no preço de venda e como realizar este cálculo. Além disso, 
espera-se que o participante perceba que é possível calcular o quanto de 
dinheiro a empresa terá para o pagamento dos gastos fixos mensais, bem como, 
que existem ferramentas que auxiliam no cálculo do preço de venda e que a taxa 
de marcação ou mark-up pode ser útil na simplificação desse processo. 
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Por fim, supõe-se que a partir das informações apresentadas, o 
participante seja capaz de reconhecer que há conceitos e fórmulas disponíveis 
para auxiliar na precificação de um produto e/ou serviço, e que empregá-las pode 
trazer resultados econômicos positivos para a empresa. Ademais, a partir da 
apresentação do conceito de ponto de equilíbrio, o participante reconheça sua 
importância e perceba que essa informação pode contribuir para o planejamento 
estratégico. 

Da mesma forma, deseja-se informar os participantes que a formação do 
preço de venda, algo tão comum na comercialização de produtos e/ou serviços, 
depende do conhecimento de dados importantes para a empresa. Além do mais, 
almeja-se contribuir com o debate e conhecimento de um problema recorrente, 
a precificação desacertada dos produtos/serviços comercializados, que pode 
influenciar de maneira negativa a geração de lucros, a competitividade e a 
relação entre a empresa e seus clientes.  

 
 

Considerações Finais 
 

Em razão do que foi exposto nesse resumo sobre a importância do preço 
de venda na geração de receitas, planejamento estratégico, competitividade, 
relacionamento com o mercado e outros aspectos fundamentais à sobrevivência 
e crescimento das empresas, entende-se esse processo como um elemento 
chave na gestão do negócio. 

Por esse motivo, ao realizar essa oficina, deseja-se chamar a atenção 
da comunidade acadêmica, em especial a dos participantes, para a existência 
de conceitos e fórmulas úteis na execução dessa tarefa, de modo a contribuir 
com os debates e disseminação do conhecimento de como tornar essa atividade 
mais coesa para as empresas. 

 
 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone: (46) 3520-4866 
E-mail: bomnegocioparana.fbp@gmail.com 
Site: http://bomnegociopr.wixsite.com/nucleobeltrao 
Facebook: https://www.facebook.com/bomnegocioprnucleobeltrao/ 
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Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Direitos individuais e coletivos 

Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: Cultura do cuidado; prevenção; crianças e adolescentes. 

 

Resumo 

Esta oficina é resultado do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e 

Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ, no qual nos 

deparamos com a necessidade de trabalhar não apenas a consequência que 

coloca a criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, mas a causa. 

Para tanto, desenvolvemos essa oficina com o objetivo de trabalhar a prevenção 

ao mau uso da internet, ao Bullying e também a construção do conceito de 

respeito com crianças e adolescentes. 

 

Apresentação 
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O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ) 

por se configurar enquanto órgão responsável pelo atendimento de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade percebeu a necessidade de serem 

trabalhadas com a causa dos problemas e não apenas com a consequência. 

A criança, enquanto sujeito ativo na sociedade, influencia e é influenciada por 

essa. Vigotsky (1994, p. 349 apud Mello e Farias, 2010, p. 56) diz que o 

meio desempenha no desenvolvimento da criança, no que se 

refere ao desenvolvimento da personalidade e das 

características específicas ao ser humano, o papel de fonte de 

desenvolvimento, ou seja, o meio, nesse caso, desempenha o 

papel não de circunstância, mas de fonte de desenvolvimento. 

Portanto, a criança se desenvolve conforme as possibilidades oferecidas pelo 

seu meio cultural. Nesse sentido, ao trabalharmos com a prevenção, oferecendo 

atendimento para as crianças e adolescentes, formações para pais e 

professores, objetivamos promover a “cultura do cuidado” em prol de assegurar 

os direitos da infância e da juventude bem como estimular o desenvolvimento 

integral desses sujeitos. Nesse trabalho são enfrentados alguns desafios 

referentes à situações pertinentes no que diz respeito ao cotidiano familiar e 

escolar, entre eles: como lidar e prevenir situações de bullying dentro e fora da 

escola? Como abordar essa temática com crianças/adolescentes? Como 

garantir um acesso saudável à internet? Para tanto, construímos esta oficina com 

a finalidade de orientar a comunidade (que convive e é responsável pelo 

desenvolvimento das crianças) sobre como proceder diante de tais 

circunstâncias. 

 

Procedimentos Adotados 
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Nesta oficina trabalhamos inicialmente com a construção do conceito de respeito 

em três dimensões: respeito para consigo, respeito para com o outro e respeito 

com o mundo. A partir desse ponto buscamos compreender o que os 

participantes da oficina já conhecem sobre respeito e construir um conceito de 

maneira histórica e epistemológica, fazendo ligações com o cotidiano no qual 

vivem. Para tanto, usamos como exemplo de cuidado com o corpo, com o 

ambiente em que vivemos e compartilhamos e também da qualidade das 

relações interpessoais que mantemos. 

Passado o momento de construção do conceito, iniciamos a construção da 

segunda etapa com a “destruição” desse conceito. Os participantes da oficina 

são questionados acerca da não existência do respeito: e se não houvesse 

respeito com nós mesmos? Como seria nosso corpo? Nossas relações? O 

mundo? Perguntas desse teor acabam guiando a discussão a seguir, a qual 

baseia-se em algumas imagens, vídeos e relatos.  

O intuito nesse momento da oficina é demonstrar que o conceito de respeito 

acaba sendo destruído nas relações rotineiras quando, por exemplo, jogamos 

lixo no meio ambiente, agredimos ou violentamos de qualquer maneira outra 

pessoa ou quando deixamos de nos preocuparmos com a própria saúde e bem-

estar. Assim iniciamos as discussões acerca do bullying dentro e fora da escola.  

O bullying se caracteriza enquanto uma relação de poder entre vítima e agressor 

(SMITH & BRAIN, 2000) acontecendo por meio de violência física, psicológica, 

indireta ou verbal, ocorrendo para além do espaço escolar, mas nos diversos 

grupos frequentados pela vítima. 

O comportamento bullyinista começa quando a criança ou adolescente 

não quer aceitar uma diferença, podendo envolver religião, raça, estatura 

física, peso, cor dos cabelos, deficiências visuais, auditivas e vocais; ou 

uma diferença de ordem psicológica, social, sexual e física; ou 

relacionado à força, coragem e habilidades (FERREIRA E TAVARES, 

2009) 
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Como citado anteriormente, o meio cultural no qual o sujeito vive e as mediações 

simbólicas realizadas a respeito de regramentos, convivência e sociabilidade 

influenciam no desenvolvimento social. Por isso evidencia-se que sujeitos 

praticantes de bullying geralmente são provenientes de famílias desestruturadas, 

com baixo relacionamento afetivo ou excesso de permissividade, maus-tratos, 

etc (NETO, 2005).  

Ainda sim, algumas das consequências desse ato mostram que pessoas que 

sofreram ou sofrem bullying estão mais propensas a desenvolverem depressão 

ou à cometerem suicídio devido ao sentimento de culpa e vergonha. Busca-se, 

ainda, interromper a cadeia de violência transmitida direta ou indiretamente entre 

gerações. Estudos comprovam que homens que costumavam a praticar bullying 

tendem a ter filhos mais agressivos, o que transmite essa ideia de continuidade 

da violência. (RIGBY, 2003).  

Segundo estudo realizado em 2005, aproximadamente 20% dos autores de 

bullying também o sofrem, de modo que são denominados alvos/autores. 

Merecem, assim, atenção especial, pois a baixa auto-estima e atitudes 

provocativas e agressivas são indicativos de criança ou adolescente que 

encontra sua razão para praticar o bullying, uma vez que podem buscar humilhar 

os colegas para disfarçar suas limitações (NETO, 2005).  

Portanto, assim como as vítimas, os agressores também estão mais propensos 

à depressão e suicídio, apesar de que não é possível aferir se tais problemas 

estão ligados à sentimentos de vergonha e culpa, ou à falta de apoio familiar 

(RIGBY, 2003).  

Ao encararmos o bullying enquanto problema social que ocorre devido à 

preconceitos e desigualdades enraizadas na sociedade e promovermos 

formações e programas para que os agressores desenvolvam comportamentos 

amigáveis, reflexões e análises sobre comportamento pessoal e sua relação com 

o mundo, encaramos o problema de frente, buscando preveni-lo e resolvê-lo. 
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No que se refere ao acesso ao mundo digital, por meio da internet e das redes 

sociais, a maior preocupação se refere à segurança das crianças e adolescentes 

nesse meio, principalmente após os fatos ocorridos envolvendo o chamado 

Baleia Azul e a figura Momo.  

Na oficina proposta, apresentamos formas de prevenção e de cuidado para que 

a criança ou adolescente tenha acesso à internet de maneira consciente e 

cautelosa. Para tanto, é necessário também a compreensão dos pais acerca do 

tema, para que prestem atenção e também tenham controle sobre os sites 

acessados pelos filhos, com finalidade não de vigiar e controlar, mas de cuidar, 

educar e promover o acesso à um conteúdo saudável e de qualidade. 

Ao final da oficina, os participantes foram provocados a pensar sobre seus 

conceitos de respeito, ações de bullying e uso da internet, bem como a refletir 

sobre seu lugar no mundo, na relação com os outros e consigo mesmo, 

estabelecendo a cultura do cuidado. 
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VINGADORES – THANOS E O UTILITARISMO  

 
 

                                                  Ana Karine Braggio1125 (Coordenador da Ação 
de Extensão) 

                     Participantes: Felipe Belin1126, Felipe Pereira Gomes1127, João 
Paulo de Oliveira1128 

 
                                                                                                   Área Temática: 

Educação. 
                                                                   Linha de Extensão: Formação de 

Professores. 
                                                                                                             

Modalidade: Oficina. 
                                                                 Palavras-chave: Utilitarismo; 

Vingadores; Ética. 
 
Resumo: 
   Esta oficina tem como objeto central o conceito de Utilitarismo do filósofo John 
Stuart Mill. Esta temática será analisada através da mitologia grega e da 
mitologia atual, explorando um dos filmes da Marvel. Utiliza-se o Mito de Teseu 
e o conto O casa de Asterion (minotauro), criando um contraponto entre a história 
contada pelo herói e contada pelo vilão. Para então, sondar as ações do vilão e 

protagonista, Thanos no filme Vingadores: guerra infinita, observando o que o 
faz ser um utilitarista.  
 
Apresentação: 
  Esta oficina tem por fundamento principal a atualização do Mito, para estimular 
a reflexão sobre os julgamentos que fazemos às atitudes dos indivíduos, 
proporcionando aos espectadores repensarem os juízos que são atribuídos aos 
vilões, através do conhecimento das motivações que conduzem suas ações. 
Mito é uma história fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são 
deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam 
simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da 
condição humana. Distorcidamente o conceito de mito, hoje em dia é entendido, 
como algo de origem duvidosa. A mitologia é a área responsável por fazer o 
estudo dos mitos. Os estudos mais famosos sãos referentes à mitologia grega, 

portanto é por um mito grego que introduzimos a temática 

 
1125 Doutora em educação, Filosofia, CCHS, UnioesteToledo. E-mail: anakarinebraggio@gmail.com. 
1126 Graduando e bolsista do PET Filosofia (FNDE), Filosofia, CCHS, Unioeste Toledo. E-mail: 
felipebelin@hotmail.com 
1127 Graduando, Filosofia, CCHS, Unioeste Toledo. E-mail: felipdegomes@gmail.com. 
1128 Graduando e bolsista do PIBIC (CAPES), Filosofia, CCHS, Campus Toledo. E-mail: 
jkatofake@hotmail.com. 
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    A história a ser contada, é apresentada pelo herói, Teseu. Assumido pelo pai 
só depois de provar sua força, Teseu foi o maior herói da cidade de Atenas; 
dentre suas façanhas, uma se destaca. Em Creta, havia um ser, com corpo de 
homem e cabeça de touro, era visto como um monstro e anualmente, alguns 
homens eram enviados para o seu labirinto como tributo. Nenhum retornava com 
vida, o mostro então, ficou conhecido como Minotauro. Teseu ao ouvir tal culto, 
voluntariamente decide fazer parte do próximo grupo a ser enviado para o 
labirinto, na promessa de matar o Minotauro. Chegando em Creta, conhece e se 
apaixona por Ariadne, que virá então a ser o seu grande amor, ela lhe dá uma 
espada mágica e um novelo de lã para encontrar o caminho de volta. Quando o 
grande dia chega, Teseu entra no labirinto, e não demora muito para encontrar 
a fera. Frente a frente com o minotauro, Teseu o mata com apenas um golpe e 
encontra a saída seguindo o caminho demarcado pelo novelo de lã. 
    Essa é uma história seminal, identificável e heróica por natureza. É difícil não 
vibrar pela vitória de Teseu, e não se colocar ao lado dele, pois acreditamos que 
ele está fazendo a coisa certa. Sua origem desfavorecida, os obstáculos 
superados e sua paixão são elementos que contribuem para o enxergarmos 
como um herói. Teseu simboliza em termos práticos, tipos de atitudes inerentes 
ao homem, com sua força pura e física e seu senso de justiça. Seu nome 
significa, o “homem forte por excelência”. É um personagem em certo nível 
inquestionável. Matar o minotauro é seu clímax, mas a que custo? 
    Jorge Luis Borges (1997), foi o responsável por apresentar a história por outro 
ponto vista, do minotauro, chamado Asterion. Assim escreveu no conto A casa 
de Asterion, publicado no livro O Aleph:  
 

 “A cada nove anos, entram na casa nove homens para que eu os liberte 

de todo o mal, ouço seus passos e suas vozes no fundo das galerias de 
pedra e corro alegremente para procurá-los. A cerimônia dura poucos 
minutos, um após o outro, caem sem que ensanguente minhas mãos; 
onde caem, ficam, e os cadáveres ajudam a distinguir uma galeria das 
outras. Ignoro quem seja, mas sei que um deles profetizou na hora da 
morte que um dia chegaria meu redentor; desde esse momento, a solidão 
não me magoa, porque sei que vive meu redentor e que por fim se 
levantará do pó, se meu ouvido alcançasse todos os rumores do mundo, 
eu perceberia seus passos, oxalá me leve para um lugar com menos 
galerias e menos portas. Como será meu redentor – me pergunto – será 
um touro ou um homem? Será talvez um touro com cabeça de homem? 
Ou será como eu?” 

 
    Neste fragmento, fazendo jus ao título de um dos maiores nomes da cultura 
argentina, Borges dá voz ao próprio minotauro, caracterizando-o como uma 
criatura sofrida, solitária e que acreditava estar fazendo a coisa certa, que aquilo 
era o certo a se fazer com aqueles homens, liberta-los do tormento que viveriam 
naquela galeria de pedras. 
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    Como já comentamos, Teseu matou Asterion com apenas um golpe, mas vale 
questionar: será que ele não chegou a se defender? Esta problemática tem um 
sentido revisionista, é exatamente por isso que representa a mais profunda 
característica da mitologia e, nesse sentido, dizer que super heróis são como 
mitos modernos não é de nenhuma forma exagerado. Representam valores, 
bandeiras e ideias que conduzem os espectadores a torcer por eles. Tais 
características estão inegavelmente presentes no inconsciente coletivo. 
   Fazendo um contraponto com a história atual dos Vingadores Guerra Infinita, 
pode-se perceber o ápice de uma mitologia popular concreta. Portanto, optou-se 
por tal filme para ser o meio de sensibilizar os espectadores para o assunto ora 
tratado. Isso porque o personagem Thanos é, nesse filme, o que o minotauro é 
no conto de Borges: o protagonista da história. 
    Esta é uma história predisposta a nos fazer olhar para Thanos como principal 
personagem, que conduz a marginalizar automaticamente tudo aquilo que não é 
questionável, que nós vemos o uniforme do herói, e, mesmo assim, nos faz 
repensar a história e nos causa empatia. Thanos não é apenas o clichê de vilão, 
ele está ali como o centro da história, querendo ou não, somos obrigados a 
observa-la pela visão dele, fazendo dessa experiência, um antagonista longe de 
ser ordinario. Ele é como nós, alguém que viveu uma vida injusta, e dela tirou 
suas próprias convicções, ao final, podemos refletir e concordar ou não com suas 
atitudes. Pois, ele nos torna sensíveis, justamente por todas as provas, 
sacrifícios e dificuldades que passou, nos fazendo perceber que tudo aquilo que 
acostumamos vilanizar também tem suas verdades, certas ou não, ele acredita 
nelas, precisa delas. É mais difícil apontar o dedo quando a gente descobre o 
que o outro também sente e que, talvez, só talvez, ele também não quisesse 
tudo aquilo. 
    O utilitarismo e Thanos se encaixam, então, perfeitamente. O que o 
movimento prega é a maior felicidade. Segundo John Stuart Mill (2000) as ações 
humanas devem ser orientadas usando o maior prazer e a menor dor para o 
maior número possível de pessoas; e, sobre isso, recebeu diversas críticas. O 
que Mill diz, portanto, que Thanos, assim como qualquer um, ao exercer ações 
drásticas para o maior bem estar das pessoas podem, e devem, tomar decisões 
difíceis, se preciso, como destruir metade do universo e, para isso, matar a única 
pessoa que ama. Falando em amor, Mill recebe críticas que envolvem esse 
prazer.  
    Uma das críticas a Mill é a de que o prazer é algo vil e abjeto a ser considerado 
numa teoria ética. A resposta é a diferenciação entre os prazeres animais – de 
fato vis, pois se relacionam com a satisfação de necessidades – e os prazeres 
humanos, muito mais ligados à racionalidade, intelectualidade e objetos 
abstratos. Então, o prazer que a ação de Thanos fará será um prazer humano? 
Por mais que seja um alienígena, Thanos não passa nenhuma estranheza e suas 
expressões são essenciais para ter a empatia que temos com o titã durante o 
filme. 
    Logo, também não se deve esquecer a frieza dele. Para alguns críticos, os 
utilitaristas tendem a ter comportamentos frios e calculistas. Não temos dúvida 
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disso, quando Thanos diz “decisões difíceis tem que ser tomadas por aqueles 
que têm determinação forte” (VINAGDORES, 2018). Por que? O sumo bem vai 
além das emoções.  
   Isso Lembra um trecho de Watchmen, um quadrinho que virou filme, sobre um 
grupo de “heróis” que apesar de ferrados da cabeça, decidem se unir; porém, 
acabam sendo controlados pelo governo e depois taxados de vigilantes pelo 
mesmo. Com eles fora da ativa, o crime volta a se espalhar e há uma possível 
guerra mundial. O vilão dessa história era membro dessa equipe de “herói”. Um 
plano para usar a energia do herói (Dr. Manhattan) para matar uma grande parte 
da população, para que então, na visão dele, os líderes globais fiquem com tanto 
medo daquele tipo de poder se virar contra eles (dr. Manhattan consegue 
desintegrar corpos a nível de átomos). E dá certo! Veja, o maior e mais primitivo 
instinto que o homem tem é o medo, mais especificamente o medo do 
desconhecido. Thanos e esse vilão tinham medo de que o que eles mais amam, 
no caso dele, a ordem, a prosperidade, se perde com a desordem, e para eles, 
a solução era simples, fria e injusta, porém necessária: O utilitarismo. 
 
Procedimentos Adotados: 
 
    A oficina tem como público alvo turmas do Ensino Médio, para trabalhar a 
Ética Filosófica. Ela possuirá os seguintes passos: sensibilização, 
problematização, investigação e conceituação.  
    Iniciamos com uma contextualização do que é Mito na Grécia antiga, e que o 
Mito é hoje. Apresentamos um dos mitos mais famosos da mitologia grega, e na 
sequência o conto de Jorge Luis Borges, A casa de Astérion, conduzindo os 
alunos a comparar ambas as histórias, fazemos a sensibilização. Na próxima 
etapa, a problematização, apresentamos a ética por traz do filme, através de 
cenas do mesmo, deixando que os alunos assimilem a ideia de sensibilização, 
para algo mais dramático, algo que deixa de ser ficção, uma espécie de Plot 
Twist remetendo à mensagem que o conto transmite e o que na Ética do filme, 
tende a se tornar.  
   Ao final, estimulamos um debate sobre o tema sugerido retomando os 
principais tópicos apresentados, e apresentando o utilitarismo através dos 
pensamentos de John Stuart Mill, vinculando com a realidade de Thanos, 
personagem protagonista do filme Vingadores. Concluindo então que Thanos é 
um utilitarista. 
 
Resultados: 
 
    Visando os alunos do ensino médio e sabendo de seu grande contato com a 
cultura pop, e mais especificamente, com os filmes da Marvel, como Vingadores, 
buscamos levar ao encontro dessa vivência um pouco de filosofia, através da 
área da Ética. Consideramos também que os temas da ética são recorrentes e 
importantes em nosso cotidiano.  
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   Usamos recursos não filosóficos para tratar de conceitos de filosofia, como o 
filme Vingadores: Guerra Infinita – 2018, e o conto do minotauro de Jorge Luis 
Borges. Por si próprios, eles são e exibem conceitos. Comparamos, então as 
ideias de Thanos às do Utilitarismo, presente na obra de John Stuart Mill, 
buscando um debate entre os participantes da oficina que resulte em uma 
reflexão ética. 
 
   
Considerações Finais: 
 
    Através da pesquisa, tenta-se mostrar e absorver como a mitologia evoluiu e 
como através dela, podemos ter exemplos muito importantes sobre Ética e 
filosofia. Então, faz-se com que os alunos se coloquem no lugar do outro, e 
entendam que apesar de serem diferentes, não são melhores que ninguém.  
     Neste seminário utilizamos de recursos visuais além do filme, tais como os 
bustos de alguns personagens, que ficam dispostos na mesa com o intuito de 
sensibilizar e trazer os colegas ao mundo do filme; também fizemos uso de 
alguns pôsteres, com a mesma intenção dos bustos. Nosso objetivo de 
relacionar o filme com o utilitarismo foi atingindo, pois falamos sobre a biografia 
do autor, fizemos um compêndio de cenas do filme e expusemos as ideias de 
ambos, propondo um debate e uma conclusão com o grupo. Espera-se um 
debate com bastante participação, sabendo que será proveitoso e divertido 
trabalhar os conceitos e o filme. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Ana Karine Braggio 

• E-mail: anakarinebraggio@gmail.com 

• Fone: (45) 99914-1187 
Felipe Belin 

• E-mail: felipebelin@hotmail.com 

• Fone: (45) 99991-0880 
João Paulo de Oliveira 

• E-mail: jkatofake@gmail.com 

• Fone: (45)99951-9099 
Felipe P. Gomes 

• E-mail: felipdegomes@gmail.com 

• Fone: (45) 98802-6687 
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A ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SERVIÇO SOCIAL E PEDAGOGIA NO 

PROJETO VOZES DA LIBERDADE 

 
Natália C. N. Redígolo1129, Joceli F. A. Sousa1130, Isadora M. G. Schwertner1131, 

Eloi Junior Damke1132, Claudia Barbosa1133  
(Coordenadores da Ação de Extensão) 

Participantes: Amelia Ramirez1134, Caroline S. F. Reis1135, Marli D. S. 
Casteli1136, Cláudia A. A. Nagamine1137, Kamylla A. Soatos1138, Beatriz P. 

Limares1139 Karine Eliane Bergamini1140 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 
Modalidade: Pôster /apresentação cultural  

Palavras-chave: Ressocialização, Penas Alternativas, Leitura. 
 
Resumo: 
 

Os profissionais de Serviço Social e Pedagogia tem um perfil versátil e 
podem atuar em várias áreas. Esta versatilidade é demonstrada no projeto 
“Vozes da Liberdade” em que estes profissionais, em uma ação extensionista, 
trazem uma opção inovadora para o problema do cumprimento de penas. O 
projeto está ligado ao Patronato Penitenciário, projeto de extensão da Unioeste 
Foz do Iguaçu que atua como órgão de execução penal. O Patronato conta com 
profissionais de diferentes setores, sendo eles a Pedagogia, o Serviço Social, a 
Psicologia e o Direito, sempre buscando a interdisciplinaridade. O órgão trabalha 
na fiscalização de penas alternativas e desenvolve projetos que auxiliam à 
reinserção do infrator na sociedade. 

Penas alternativas são penas restritivas de direito impostas pela Justiça 
para substituir a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, no caso da 

 
1129  Doutoranda em Ciências Sociais. E-mail: naty_redigolo@hotmail.com.  
1130  Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana. CELS. Email: 

joceliarruda@hotmail.com 
1131  Doutora em Direito, Direito, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail: isadoragomes@hotmail.com 
1132  Doutor em Administração, Administração, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail: 
eloi.damke@gmail.com 
1133  Doutora em Psicologia, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail Claudia.Barbosa @Unioeste.br 
1134 Pós Graduada em Serviço Social na Contemporaneidade. UNIAMERICA, Foz do Iguaçu. 
Email:   ameliass2011@hotmail.com. 
1135  Graduanda em Serviço Social. UNIAMERICA, Foz do Iguaçu. Email: 
karolinelife1@hotmail.com 
1136  Pós Graduanda em Serviço Social na Sociedade Contemporânia. UNISA, Foz do Iguaçu. 
Email: marli.santos74@hotmail.com. 
1137 Pós Graduada em Psicopedagogia. Faculdade São Luiz, Foz do Iguaçu. Email: 

barra_claudiaa@hotmail.com 
1138  Graduanda em Pedagogia. UNOPAR, Foz do Iguaçu. Email: Kamyllasoatos@outlook.com 
1139 Graduanda em Pedagogia. CELS, Foz do Iguaçu. Email: 
beatrizpereiradelimares@gmail.com 
1140 Graduando em Serviço Social. UNILA, Foz do Iguaçu. Email: karine_bergamini@hotmail.com 

mailto:marli.santos74@hotmail.com
mailto:Kamyllasoatos@outlook.com
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prática de crime sem violência ou, em qualquer hipótese, se o crime for culposo 
(não intencional). Geralmente estas penas são cumpridas através de prestações 
de serviço à comunidade que presumem grande esforço físico (limpeza, 
consertos etc.). Entende-se que o esforço físico nem sempre é a melhor forma 
de reinserir o infrator na sociedade e fazer com que ele pague sua ofensa por 
dois motivos: Primeiro, porque nem todo apenado tem condições físicas de 
cumprir este tipo de pena e em segundo, porque esta pena por si só, sem uma 
pretensão pedagógica, pode não trazer benefícios à sociedade e ao apenado.  

Com este projeto os profissionais e estagiários de Serviço Social atuam 
no primeiro momento deste processo, ou seja, utilizam seus conhecimentos 
acadêmicos para detectar através de entrevistas, visita domiciliar, relatório social 
e documentos, as necessidades dos assistidos que não deveriam cumprir a pena 
com esforços físicos, apresentando esta alternativa ao juiz competente. Na 
sequência, temos a atuação dos profissionais e estagiários de Pedagogia, que 
indicam os livros e fazem encontros semanais com os apenados, trabalhando o 
conhecimento do autor, o momento histórico, tal como informações que irão 
despertar interesse para a leitura, desenvolvendo senso crítico com discussões 
para a construção das relações e convívio com a sociedade. Os livros são 
fornecidos pela biblioteca do Patronato atendendo as especificações do 
Conselho Nacional de Justiça, e após a leitura, o assistido escreve uma resenha 
como parte do cumprimento de sua pena. Os profissionais também cumprem a 
função de fiscalizar, contabilizar as horas de cumprimento de pena e informar as 
autoridades competentes.  

As políticas de investimentos em educação e cultura são mínimas ou 
quase inexistentes para as pessoas que precisam cumprir penas. Pensando 
nesta questão, o acesso à programas de desenvolvimento educacional, tais 
como: alfabetização, leitura e escrita, permite aos apenados resgatarem sua 
cidadania, tornando-os protagonistas de sua história. Antônio Cândido, afirma 
que “pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo 
que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o 
próximo” (CÂNDIDO, 1995, p.172). Entendido desta maneira, a educação 
garante o acesso aos direitos humanos inalienáveis dos apenados e egressos 
do sistema, construindo sua autonomia e cidadania.  

Levando estas questões em consideração, os extensionistas do Serviço 
Social e Pedagogia desenvolvem com este projeto a prática docente e 
aprimoram o contato com a literatura, ao mesmo tempo em que atendem à uma 
importante demanda social, muitas vezes invisível. Este projeto justifica-se na 
perspectiva de que o tratamento penal deve possuir um caráter educativo e não 
punitivo, com objetivo de ressocialização, educação e oportunidade de 
capacitação com reflexos positivos para sociedade na contribuição para a 
diminuição da reincidência criminal. 
  
Forma(s) de contato com a ação 
 
Natália C. N. Redígolo. Contato: (45) 9 9849-9965. Email: 
naty_redigolo@hotmail.com 

mailto:naty_redigolo@hotmail.com


 

 

Pá
gi

n
a1

44
7

 

Isadora M. G. Schwertner. Contato: (45) 9 8816-9387.E-mail: 
isadoragomes@hotmail.com 
 
Referências 
CÂNDIDO, A. O direito à literatura. In: _____. Vários escritos. 3ª. ed. revisada e 
ampliada. São Paulo: Duas Cidades, 1995. 
 
FREIRE, P. A importância do ato de ler. 41ª ed, São Paulo: Cortez, 2001. 
 
SAVIANI, D. Educação socialista, pedagogia histórico-crítica e os desafios da sociedade 
de classes. In: DERMEVAL, S; LOMBARDI, J. C. Marxismo e Educação - desafios 
contemporâneos. 2ª. ed. Campinas – SP: Autores Associados, 2005. 

  



 

 

A DIVERSIDADE DA FEIRA AGROECOLÓGICA NA UNILA  

Julio Moreira (Coordenador da Ação de Extensão) 1 Participantes: Ian do Carmo 

, Elisane Ramirez . 2 3 

Área Temática: Meio Ambiente  Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e 

questão agrária Modalidade: Pôster Palavras-chave: Agroecologia; Feira 

Agroecológica; Diversidade.  

A Feira Agroecológica é um evento permanente semanal e uma marca da 

cotidianidade da Universidade Federal da Integração Latino Americana. Mais 

que a busca de alimentos sem agrotóxicos (em um contexto marcado pela alta 

contaminação dos alimentos da agricultura convencional), consumidores apoiam 

produtores da agricultura familiar e assim fortalecem coletividades e famílias que 

se firmam no campo e constituem um modelo produtivo social sustentável.  O 

ambiente se cria através de vários fatores, um é a música, que está presente em 

todas as edições, e outro é a interculturalidade garantida pela ampla diversidade 

cultural do projeto UNILA, alem disso se constituiu em um pólo de atividades 

culturais, sociabilidades e trocas de informações, associações com outros 

projetos de extensão e projetos comunitários, significando também alternativa de 

renda para a permanência de estudantes na universidade, através da produção 

autônoma embasada em princípios de utilização de ingredientes sem violência 

ou contaminação, e expondo a diversidade cultural e gastronômica de cada país, 

contendo em um único espaço a atuação de pessoas de vários lugares da 

América Latina, entre eles, Peru, Venezuela, Chile, Brasil, Colômbia, Paraguay, 

além de outros que compõem o público da Feira. Os conceitos que embasam as 

atividades se relacionam com agroecologia, economia solidária, consumo 

consciente e sustentabilidade.  A Feira Agroecológica é organizada a partir da 

parceria, colaboração mútua, com produtores agroecológicos de regiões 

próximas, que uma vez por semana levam seus produtos para a universidade, 

estabelecendo uma regularidade do consumo e demais expositores da 

comunidade externa e universitária. Também é necessária a disponibilização, 

pela universidade, de mesas e espaços internos adequados, com iluminação, 



 

 

Pá
gi

n
a1

44
9

 

trânsito de pessoas, e proteção de fenômenos naturais como exposição intensa 

ao som, chuva e ventos. a Feira se constituirá como um espaço integral de 

práticas e saberes da Agroecologia, incluindo atividades de formação e culturais, 

através das sabedorias tradicionais, o conhecimento sobre as plantas e as 

dinâmicas da relação integrada à natureza, o cuidado com a terra e todos os 

seus frutos. A ação permite um vasto desenvolvimento dos estudantes que 

atuam em diferentes níveis de autogestão e relações interpessoais, 

oportunizando a criação de redes e atores sociais capacitados e inseridos 

nesses contextos e espaços que rodeiam a agroecologia. O  

Docente, Instituto Latino-Americano de Economia Sociedade e Politica, UNILA. E-mail: 

1 julio.moreira@unila.edu.br  Discente, Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, 

UNILA. E-mail: iandocarm1@gmail.com2 Discente, Desenvolvimento Rural e 

Segurança Alimenta, UNILA. E-mail: elisane.rp2017@gmail.com3 

projeto tem contado com estudantes bolsistas de extensão que realizam 

atividades gerais e a manutenção da Feira, além de voluntários que estão 

empenhados em atividades como a criação de hortas comunitárias, rodas de 

conversa, visitas técnicas que reafirmam os conceitos propostos pela feira. O 

espaço também está aberto e apto a discussões de temas interdisciplinares que 

se sobressaem ao conteúdos das salas de aula, como políticas gerais, assuntos 

e conhecimentos diversos provenientes das experiências e autonomias 

estudantis. Ressalta-se o ganho da comunidade universitária com a diversidade 

cultural do espaço, garantindo diversidade de hábitos, diversidade alimentar, 

trocas de saberes de diferentes países/regiões por parte da comunidade unileira, 

que vem de vários lugares da América Latina trazendo consigo uma bagagem 

cultural única individual que se coletiviza nesse contexto/espaço.  É observado 

também que a busca por alimentos de qualidade tem um efeito muito bonito na 

saúde alimentar dos compradores, reforçando a soberania alimentar dessa 

comunidade. A representação de comprar em feiras agroecológicas é resistência 

ao agronegócio que está presente inclusive nos arredores, é um ato político que 

valoriza a vida e a diversidade. Enfim, a Feira Agroecológica é um espaço de 
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verdadeira integração, onde se aplica esse conceito proposto pela universidade 

de forma efetiva, formando parte da identidade dessa instituição.   

Forma(s) de contato com a ação  

Email Nap TERRA: napterraunila@gmail.com Pagina no Facebook: 

https://www.facebook.com/napterrafoz/  

Referências  

ALTIERI, Miguel. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. 2. 

ed. Rio de Janeiro, 1989. _____. Agroecologia: a dinâmica produtiva da 

agricultura sustentável. 4.ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.  

CARTA DA TERRA. Valores e princípios para um futuro sustentável. (Cadernos 

de Educação Ambiental). Foz do Iguaçu: Itaipu Binacional, 2010. MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Agroecologia, Soberania 

Alimentar e Cooperação (Cadernos de Educação). [S.l.]: Setores de Educação e 

de Produção, Cooperação e Meio Ambiente do MST, 2010. SILVA, Nelsânia 

Batista da. “Educação popular e subjetividade na feira agroecológica”. 

Dissertação de mestrado: UFPB, João Pessoa, 2006. 

  



 

 

A EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E A 

SENSIBILIZAÇÃO DOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA PATRONATO DE 

TOLEDO AO PROSSEGUIMENTO NOS ESTUDOS. 

 
 Cleonilda  Sabaini Thomazini Dallago1141 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Edna Gomes de Oliveira1142, Angela Danieli Sarnoski1143, 
Rosimeri Kratz Prasnieski1144 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Direitos individuais e coletivos) 
Modalidade: (Pôster) 

Palavras-chave: educação; criminalidade; prevenção. 
 
Este estudo, objetiva apresentar dados sobre as entrevistas realizadas no ano 
de 2018, no Programa Patronato de Toledo, a respeito da escolaridade dos 
assistidos. Pretende-se também, destacar a importância da educação como 
prevenção da criminalidade.  A Constituição Brasileira, destaca  que a  educação 
é direito de todos e que cabe ao Estado e a família o dever de provê-la e que a 
sociedade deve colaborar, incentivando-a. Neste sentido, entende-se que 
independente da condição  em que  o indivíduo se encontra, deverá ter acesso 
à educação, tendo em vista que esta propõe-se ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, bem como o seu  preparo para o exercício da cidadania e também à 
qualificação para o trabalho. Para Libâneo (1994),  a educação,  deverá  munir  
os indivíduos de conhecimentos e  experiências culturais, tornando-os aptos a 
atuarem na sociedade. Sabe-se que a falta de acesso á educação pode ser um 
dos fatores que levam o indivíduo a práticas que possam restringir a sua 
liberdade e conforme Rousseau, citado por Streck (2007), quando o homem 
renuncia a sua liberdade, ele abre mão daquilo que o define como humano. 
Ainda nesta perspectiva, para que seja reconduzido à sua liberdade, existe a 
necessidade de um mergulho do indivíduo em busca do autoconhecimento. 
Embora se entenda que a educação seja um processo constante, que 
acompanha o indivíduo por toda a sua vida, ressalta-se a importância da 
educação formal no processo de aquisição de conhecimento, para que a sua 
formação seja integral, devendo acontecer de forma que possa viver em 
sociedade, tendo em vista que apenas a individualidade não evidencia a sua 
essência, dado que a vida em sociedade se torna imprescindível e que  para 
garantir que ela ocorra, todos  devem se submeter à lei (STRECK, 2007). O 
público atendido no Programa Patronado de Toledo (denominados assistidos), 

 
1141 Doutora, Coord. do Programa, Professora e Orientadora do Setor de Serviço Social, 
UNIOESTE-Toledo-Pr. E-mail: cleonilda.dallago@unioeste.br  
1142 Mestre. Prof. e orientadora do setor de Pedagogia. CTESOP- Assis Chateaubriand-Pr.  E-
mail: everussa@yahoo.com.br 
1143 Acadêmica do curso de Pedagogia, FAG – Toledo-Pr. E-mail: angelasarnoski@hotmail.com 
1144 Pedagoga, Técnica do Setor de Pedagogia- UNIPAR – Guaíra-Pr.. E-mail: 
rosimerikp@gmail.com 
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são oriundos do sistema penitenciário e/ou apenados. O Programa tem como 
objetivo além de fiscalizar, também fornecer assistência jurídica, psicossocial e 
pedagógica, buscando oportunizar sua formação profissional e educacional, 
incrementando as possibilidades de reintegração social e de não reincidência 
criminal. Ao realizar uma análise sobre o papel da educação em relação à 
formação de indivíduos conscientes de seus papéis e de suas responsabilidades 
como cidadãos, levando-se em consideração a necessidade de se pensar na 
coletividade, compreende-se que os assistidos que foram atendidos 
(entrevistados) no Patronato de Toledo, no ano de 2018, na maioria não 
concluíram o ensino fundamental, fato este que pode ser apresentado como 
desencadeante do cometimento de crimes, sendo eles comum, hediondo ou de 
menor potencial ofensivo.  O levantamento realizado a respeito da escolaridade 
dos assistidos aponta que dos 297 entrevistados no ano de 2018, cinco não 
informaram a escolaridade; uma é analfabeta; 129 não concluíram o ensino 
fundamental e apenas 16 completaram este nível. Em relação ao ensino médio, 
73 não concluíram e 41 concluíram. Quanto ao ensino superior, 20 concluíram e 
12  apenas iniciaram e não deram continuidade. Evidencia-se, por conseguinte, 
que 75,43,% não concluíram o ensino médio, destes 57,58% não chegaram a 
concluir o ensino fundamental. Para tanto, percebe-se que a falta de 
escolaridade, pode ser um agravante a mais no aumento da criminalidade,  bem 
como da privação de liberdade, sendo que um, pode eventualmente levar a 
outro. Dando suporte a esta probabilidade, Teixeira (2011), realizou um estudo 
sobre a relação entre o impacto da educação defasada e a criminalidade, onde 
os resultados demonstraram que o aumento da taxa de abandono escolar dos 
alunos no ensino médio no estado de São Paulo, foi responsável pela elevação 
na taxa de homicídios. No Programa Patronato de Toledo, todas as ações das 
equipes (multiprofissionais), tem ocorrido no sentido de sensibilizar os assistidos  
e seus familiares na continuidade dos estudos bem como na formação ou 
qualificação profissional.  A equipe pedagógica, nos atendimentos, busca 
orientar quanto a importância dos estudos, bem como  o encaminhamento às 
instituições que ofertam  educação formal de Jovens e adultos, e também cursos 
profissionalizantes. No ano de 2018, cerca de 40 históricos foram solicitados e 
encaminhados para matrículas, bem como orientações e até mesmo inscrições 
para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e ENCCEJA (Exame Nacional 
para Certificação de Competências para Jovens e Adultos), para aqueles que 
demonstraram interesse. Aponta-se, portanto que o acesso a uma educação de 
qualidade e que seja ofertada na perspectiva da Lei, que abranja a todos de 
forma igualitária, além da garantia de acesso e a permanência, pode propiciar a 
prevenção da  criminalidade. 
 
Forma(s) de contato com a ação: 
E-mail: programapatronato.toledo@toledo.pr.gov.br -  Fone/Fax: (45) 3252-
0865 
 
Referências 
 

mailto:programapatronato.toledo@toledo.pr.gov.br
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TEIXERA, E.C. Dois ensaios acerca da relação entre  criminalidade e 
educação. 2011 104 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São 
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A INCLUSÃO DO ADULTO IDOSO NO UNIVERSO TECNOLÓGICO NO 

PROGRAMA UNATI NA UNIOESTE/CAMPUS DE TOLEDO-PR: 

CONSTRUINDO A INCLUSÃO DIGITAL DO IDOSO 

 
 
 

Roseli Odorizzi1145 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Franciele Luci Barreiro1146, Indianara A. dos Santos Fappi1147,  

Marcia Aparecida Lopes1148,  
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade & Tecnologia da Informação) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: Idoso; Inclusão Tecnológica; Qualidade de vida.  

 
 
Resumo: Esta pesquisa trata da inclusão das pessoas adultas e idosas no 
mundo digital e tem como objetivo traçar um perfil e prioridade de interesses e 
uso dos equipamentos digitais dos participantes atendidos no Projeto de 
Inclusão Digital do Programa Universidade Aberta á Terceira Idade – UNATI na 
UNIOESTE/Campus de Toledo. A pesquisa é fruto da interação com os 
participantes da oficina e equipe pedagógica. Parte-se do pressuposto de que, o 
projeto promove efetivamente a inclusão do adulto e idoso ao mundo digital e 
maior integração na sociedade. A metodologia utilizada na pesquisa se 
fundamenta no uso do método de estudo exploratório da abordagem qualitativa 
de pesquisa e da técnica da entrevista e da observação participante, com coleta 
de informações através do uso de um questionário semiestruturado e relatórios 
produzidos no decorrer da oficina. Os resultados apontam que, para além da 
inclusão ao mundo digital, os integrantes adultos e idosos a utilizam também 
como uma forma de sociabilidade, ocupação do tempo livre e práticas de 
sociabilidade e maior contato/interação familiar. Para os jovens acadêmicos e 
voluntários da comunidade o projeto, efetivamente, têm se constituído num 
espaço de encontro e vivência Inter geracional, onde a troca se estabelece na 

 
1145Mestre em Serviço Social e Política Social, Docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

– CCSA/Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Coordenadora e Autora 
do Programa da Universidade Aberta à Terceira Idade na Instituição, autora do Projeto Terceira 

Idade, Inclusão Digital e Educação Permanente. E-mail: odorizzi2@yahoo.com ; 
unati@unioeste.br  
1146 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 

francieleluthor@gmail.com  
1147Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo.E-mail:  

indianara.icom@gmail.com  
1148 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 
marcialopes@gmail.com  

mailto:odorizzi2@yahoo.com
mailto:unati@unioeste.br
mailto:francieleluthor@gmail.com
mailto:indianara.icom@gmail.com
mailto:marcialopes@gmail.com
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relação amistosa e a certeza de que os benefícios trazidos pelo processo de 
ensino-aprendizagem computacional na terceira idade causam mudanças no 
comportamento desta população e práticas cotidianas reformuladas. Os dados 
da pesquisa também apontam, além de se constituir como direito a sua inclusão 
ele está em busca desse novo conhecimento. Neste sentido se faz necessário 
que se repense o papel do idoso na sociedade e, da mesma forma que a 
sociedade repense a sua atitude em relação ao velho, considerando-se assim 
um cidadão de direitos quebrando toda forma de tabu/preconceito existente em 
relação a sua convivência social e comunitária. 
 
Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; fone: (045) 3379-
7111/Toledo-PR 
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Denise>. Acesso em 29/05 de 2019. 
ODORIZZI, R. O Projeto “Pessoa Idosa: Vida e Cidadania com novos enfoques” 
na construção da cidadania do Idoso: Relato de uma experiência. Monografia de 
Especialização em “Fundamentos do trabalho do assistente social”, realizada 
pelo Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo, 1999-2000. 
ODORIZZI, R. ENGELBRECHT, M. R. Universidade Aberta à Terceira Idade 
– UNATI. Projeto de Extensão Universitária. Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE. Campus de Toledo. 2000. 
ODORIZZI, R. A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNIOESTE/Toledo: 
Construindo Espaços de Inserção Social do Idoso. Dissertação (Mestrado em 
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A METODOLOGIA DE “CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ” COMO 

FERRAMENTA DE SUBJETIVAÇÃO DAS OFICINAS SOCIAIS OFERTADAS 

À COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS/PI. PROJETO 

RONDON OPERAÇÃO PARNAÍBA 2019 

 
Adriane de Castro Martinez1149 e Marcos Freitas de Moraes1150  

Coordenadores da Ação de Extensão 
Participantes: Diécilly Franscini dos Santos1151, Bruna Silva1152, Eduarda 

Fiorese1153, Yasmin Luisa Dengo Lombardo1154, Jessica Pilonetto1155, José 
Felipe Vicente1156, José Vytor Mognon Silva1157, Poliana Maria de Faveri 

Cardoso1158.  
 

Área Temática: Educação  
Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Projeto Rondon; Extensão Universitária; Operação Parnaíba. 

 
 
Na cidade de Nossa Senhora dos Remédios/PI, deu-se a Operação Parnaíba 
2019 do Projeto Rondon. As atividades ocorreram entre os dias 18 de janeiro a 
3 de fevereiro de 2019. Com a intenção de possibilitar a capacitação de sujeitos 
multiplicadores no município, foram ofertadas diversas oficinas nas mais 
variadas áreas do conhecimento. Nas capacitações atinentes ao âmbito social, 
buscou-se fazer uso da metodologia de “círculos de construção de paz”, 

 
1149 Doutora em Odontologia pela PUC/PR, professora no curso de graduação em Odontologia e 
da Residência em Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de 
Cascavel/PR.  E-mail: adrianemartinez2@gmail.com.  
1150 Doutor pela Universidade Federal do Paraná, Professor Adjunto Nível C da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Campus de Toledo. E-mail: exemplo@exemplo.co 

marcos.Moraes@unioeste.br. 
1151 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 

Campus de Cascavel. E-mail: diecilly_2904@hotmail.com 
1152 Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 
Campus de Toledo. E-mail: brunapolianasilva@hotmail.com 
1153 Graduanda em Nutrição pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 
Campus de Francisco Beltrão. E-mail: eduardafiorese@gmail.com 
1154 Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 
Campus de Cascavel. E-mail: yasmin_dengo@hotmail.com 
1155Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 
Campus de Francisco Beltrão. E-mail: jepilonetto@hotmail.com 
1156Graduando em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. E-mail: 

josefelipevicente@gmail.com: 
1157 Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 

Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: josevytor@hotmail.com 
1158 Graduanda em Odontologia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 
Campus de Cascavel. E-mail: asfaveri@yahoo.com.br 
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desenvolvida por Kay Pranis (2011) para melhor apresentar os conteúdos 
propostos à população. Nesse tear, constatou-se que as oficinas oferecidas 
circularam em um diferencial, isto é, extrapolaram a costumeira ordem expositiva 
e foram trabalhadas de maneira flexível, de modo que se abriu espaço para 
meios circulares de apresentação dos conteúdos pretendidos aos participantes. 
Desse modo, observou-se como resultado um maior comprometimento em criar 
relações antes mesmo dos debates atinentes aos problemas centrais, verificou-
se que a estratégia circular propiciou uma conscientização mais profunda acerca 
das jornadas humanas, das experiências, expectativas, medos, sonhos e 
esperanças dos participantes os quais se propuseram a adentrar nas dinâmicas 
e discussões concebidas. Assim sendo, obteve-se um processo de assimilação 
complexo e comunitário das temáticas trazidas por diferentes oficinas que 
fizeram uso da metodologia.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Equipe Unioeste Projeto Rondon 2019 – Operação Parnaíba 
Acadêmico: Jose Felipe Vicente  
Curso: Psicologia, Universidade Federal do Paraná.  
E-mail: josefelipevicente@gmail.com  
 
Referências 
 
PRANIS, K. Círculo de justiça restaurativa e de construção de paz: guia do 
facilitador. Trad. Fátima De Bastiani. Rio Grande do Sul: Artes Gráficas, 2011. 
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A OFICINA DE ARTES NA UNATI: REVELANDO TALENTOS E 

PARTILHANDO EMOÇÕES 

 
 

 
Roseli Odorizzi1159 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Edy das Graças Braun(Autora)1160 
  

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade) 

Modalidade: (Poster) 
Palavras-chave: UNATI, Educação, Cultura 

 
Resumo: O crescente aumento da população de idosos no Brasil e 
especialmente na região oeste do Paraná eleva o número de problemas para a 
administração pública, isso considerando desde os serviços públicos em geral 
como os voltados a esse grupo de pessoas que necessitam de mais saúde, por 
exemplo. É nesse sentido que de repente a Arte vem exercer uma de suas 
funções complementares que é a de ocupar a mente e mãos, promovendo um 
maior equilíbrio e saúde, tanto mental quanto físico. Sabe-se que a atividade 
artística eleva o padrão de autoestima, alivia o estresse, afasta a depressão e 
ocupa as pessoas que têm bastante tempo ocioso e pouca companhia, fazendo 
com que restaurem sua vontade de viver. A Oficina de Artes – Módulo Poesia e 
Pintura faz parte das atividades desenvolvidas pelo Programa de Extensão 
Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI da UNIOESTE/Campus de 
Toledo e tem como objetivo oportunizar aos idosos que têm interesse e/ou 
habilidades a iniciarem ou complementarem seus conhecimentos e talentos para 
a poesia e pintura. Para as atividades de poesia utiliza-se, em princípio, o método 
de construção por substituição usando como base poesias e crônicas clássicas 
e, depois de compreendidas as diferentes dinâmicas do verso e da crônica, 
exercita-se a criação poética no sentido original. O resultado é a visão poética 
do idoso impressa e posta a público completando o lugar vazio de expressões 
não valorizadas fora desse “metiê”. Devolvemos a palavra para aqueles que têm 
o que dizer e poucas ocasiões para fazê-lo. As atividades de pintura são 
divididas em duas fases: pintura em aquarela e pintura em tela/acrílico. Estas 
atividades visam oferecer aos idosos que têm habilidades e/ou interesse a 
oportunidade que não tiveram anteriormente. Revelamos novos artistas e a 

 
1159Mestre em Serviço Social e Política Social, Docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
– CCSA/Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Coordenadora e Autora 

do Programa da Universidade Aberta à Terceira Idade na Instituição. E-mail: 
odorizzi2@yahoo.com; unati@unioeste.br  
1160 Mestre em Filosofia, Docente do Centro de Ciências Humanas e Sociais/Curso de Filosofia 
da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Autora do projeto “Oficina De Artes – Módulo: Poesia E 
Pintura” e Artista Plástica. 
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chance de aumentarem sua renda. Também podem surgir novas formas de 
expressão de sujeitos que a história e o tempo têm calado. 
 
Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; fone: (045) 3379-
7111/Toledo-PR 
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A PRODUÇÃO DE HORTAS E QUINTAIS AGROECOLÓGICOS NAS 

ESCOLAS DO CAMPO  

 

Cecília Maria Ghedini1161 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Rosangela Fernanda Fogues1162, Carina De Camargo 

Schnobli1163 
 

Área Temática: Fortalecimento das Escolas Públicas do Campo da Região 

Sudoeste do Paraná na perspectiva da Educação do Campo: Rearticulação da 

Escola e Rede de Formação de Educadores. 

 

Linha de Extensão: Acompanhamento aos “Vínculos Sociais com o 

Trabalho e a Cultura”: Hortas e Quintais Agroecológicos. 

 

Modalidade: (Pôster/ApresentaçãoCultural) 

 

Palavras-chave: educação do campo; trabalho; agroecologia. 

 

Este trabalho desenvolveu-se com base numa atividade de extensão intitulada: 

“Acompanhamento aos Vínculos Sociais com o Trabalho e a Cultura: Hortas e 

Quintais Agroecológicos” e situou-se no contexto do Projeto de Extensão: 

“Fortalecimento das Escolas Públicas do Campo da Região sudoeste do Paraná 

na perspectiva da Educação do Campo: Rearticulação da Escola e Rede de 

Formação de Educadores”, que se propôs a atender a demanda das Escolas 

Públicas do Campo da rede estadual de ensino - Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio.  

O projeto tomou por base a modalidade da Educação do Campo garantida em 

Lei desde 2010 (Resolução MEC/CNE/CEB 04/2010), atuando com os 

fundamentos e métodos da Educação do Campo (CALDART, 2002), mediada 

por práticas que possibilitaram a (re)inserção da escola na realidade local das 

famílias dos estudantes. A ação foi desenvolvida com organizações parceiras, 

 
1161 Coordenadora da Ação de Extensão. 
1162 Bolsista Projeto de Extensão, Graduanda em Geografia, Unioeste Campus Francisco Beltrão. 

E-mail: fernanda.fogues@hotmail.com. 
1163 Bolsista Projeto de Extensão, Graduanda em Geografia, Unioeste Campus Francisco Beltrão. 
E-mail: carycamargo25@gmail.com. 
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entre as quais o Núcleo Regional de Educação (NRE), o Centro de Apoio e 

Promoção da Agroecologia (CAPA) e a Associação de Estudos, Orientação e 

Assistência Rural (ASSESOAR). 

O projeto de extensão foi realizado na Escola Estadual do Campo de 

Pinhalzinho, situado no município de Enéas Marques-PR. Teve o objetivo de 

promover o intercâmbio entre os jovens estudantes da escola pública do campo 

com as práticas agroecológicas.  

O propósito desta ação foi incentivar o cultivo e a produção de hortas e quintais 

agroecológicos. A dinâmica do processo iniciou-se dentro da sala de aula, a fim 

de que os estudantes adquirissem conhecimentos teóricos sobre a agroecologia 

e suas práticas. Em seguida, foram construídas atividades práticas de preparo, 

plantio, cuidado e colheita de frutos e hortaliças, utilizados para o preparo e 

consumo da merenda escolar dos estudantes e professores.   

Outra estratégia trabalhada com os estudantes foi que todas as atividades 

desenvolvidas no ambiente escolar poderiam/deveriam ser reproduzidas em 

seus ambientes familiares, no entorno de suas moradias, incluindo para essas 

práticas os demais membros familiares. Os estudantes foram orientados a 

preparem e a desenvolverem em seus locais de moradia uma horta 

agroecológica, produzindo com insumos orgânicos, livres de qualquer 

componente químico, respeitando e preservando o meio ambiente e, ao mesmo 

tempo, contribuindo para o sustento familiar. 

Nesse sentido, foi de suma importância a participação dos pais e toda a 

comunidade escolar nas atividades, estimulando o conhecimento dos estudantes 

e a construção de práticas agroecológicas.  

Os resultados dessa ação de extensão possibilitaram aprendizados significativos 

a todos nós que participamos do projeto. Foi possível ampliar os conhecimentos 

sobre agroecologia e as práticas produtivas agroecológicas. Além disso, ao 

desenvolver esta ação diretamente com os estudantes da Escola Estadual do 

Campo de Pinhalzinho, foi possível perceber o envolvimento e o engajamento 

deles em realizar as atividades práticas da horta agroecológica. Por fim, torna-

se gratificante na medida em que, desde o preparo do terreno à colheita das 

hortaliças, todos puderem usufruir dos resultados ao contribuir para a merenda 

da escola e também cultivar alimentos sem agrotóxicos em suas moradias, 

melhorando dessa forma a qualidade de vida de todos nós.    

 

 

 

Forma(s) de contato com a ação 
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Rosangela: telefone (46) 999348390 

  E-mail: fernanda.fogues@hotmail.com 

Carina:  telefone (46) 988068334 

  E-mail: carycamargo25@gmail.com 
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AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DA UNIOESTE 

DESTINADAS A PORTADORES DE DIABETES MELLITUS EM 2018 

 
Francyelle dos Santos Soares1164 (Coordenadora da ação) 

Participantes: Larissa Aparecida Canossa2, Angela Ficagna1165, Mariana 
Moreno Assis2, Patricia Nadal2, Francieli Baranoski2, Milena de Souza Pinto2, 

Vanessa Grymuza de Souza2, Geicimara Lopes2, Gabriela Bianca de 
Carvalho2, Marcia Rosangela Buzanello3, Cristina Diamante3, Carmem Lucia 

Rondon Soares3, Maria Goretti Weiand Bertoldo3, Lili Marlene Hosfstatter3, 

Mônica da Silva 4 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Equipe Multidisciplinar; Promoção da 

Saúde. 
 
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico 
caracterizado por hiperglicemia persistente, com estimativa de 415 milhões de 
portadores de DM mundialmente (DIRETRIZES SBD 2017-2018). Os 
profissionais da saúde atuam na educação, prevenção e tratamento dos 
diabéticos, obtendo maiores efeitos com uma equipe multiprofissional (TORRES 
et al, 2010; FERREIRA et al, 2018; SCHERRER et al, 2018). Objetivo: Analisar 
as ações do CRF destinadas diabéticos no ano de 2018. Métodos: Neste estudo 
retrospectivo foram analisados prontuários de pacientes admitidos no Centro de 
Reabilitação Física da Unioeste (CRF) no período de jan/dez de 2018. Os 
pacientes com descrição de DM em seu prontuário eletrônico foram incluídos. 
Foram coletados dados dos atendimentos da equipe multiprofissional e as 
órteses e meios auxiliares entregues.  A análise dos dados foi feita através de 
frequência, com demonstração em valores brutos seguidos de porcentagens, 
quando dados categóricos, ou com média e desvio padrão, quando dados 
contínuos. Resultados: Dos 1091 pacientes que deram entrada no CRF em 
2018, 150 (13,8%) eram diabéticos. Todos os pacientes receberam avaliação 
por equipe multiprofissional (médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeira e 
psicóloga) e poderiam receber acompanhamento pelos profissionais se 
necessário. Naquele ano, 86 diabéticos receberam acompanhamento de pelo 
menos um profissional, sendo principalmente da fisioterapia (73 pacientes; 49%), 
seguido da psicologia (32; 21%), nutrição (21; 14%) e por fim da enfermagem 
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4 Psicóloga, CRF, CCBS. Cascavel. moni.cvel@gmail.com 
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(20; 13%). Quando se analisa o acompanhamento pela equipe, aqui considerado 
apenas se realizado por 3 profissionais de forma concomitante, apenas 17 o 
receberam. No entanto, não foi analisado o número de indicações para tal 
acompanhamento. Neste período, o CFR entregou um total de 197 dispositivos 
de auxílio, sendo o maior número o de calçados para pés neuropáticos (52 pares; 
26%), cadeira de rodas (34 unidades; 17%) e cadeira de banho (32; 16,2%), 
bengalas (17; 8,7%), andadores e cadeira motorizada (9 de cada; 4,5%), muletas 
(1; 0,5%) e outras órteses representando um total de 22%. Quando se calcula a 
relação entre itens solicitados para cada paciente e itens efetivamente entregues 
obtém-se o índice 97% (± 41%). Os motivos para a falta na entrega foram: 9 
pacientes não comparecem a entrega, 9 não recebera cortes governamentais ou 
pelo prazo das empresas, 1 faleceu e 1 se mudou.  Discussão: A análise dos 
dados mostrou que os pacientes receberam atenção de diversos profissionais, 
muitas vezes de forma individualizada. Ao considerar que o DM é uma doença 
crônica, ressalta-se a importância da atenção da equipe multidisciplinar como 
um todo a cada diabético. Esta equipe deve estabelecer entre seus objetivos, 
ações que visem o sucesso do tratamento aliado ao bem-estar geral do paciente 
(MORESCHI et al, 2018). Em relação aos dispositivos entregues, houve 
predominância da entrega de calçados para pés neuropáticos (com palmilha de 
silicone). Robinson et al. (2015) afirmaram que a entrega de calçados para 
diabéticos é fundamental para que se tenha uma proteção profilática já que estes 
fornecem uma proteção total aos aspectos dorsal e plantar do pé. Os meios 
auxiliares de locomoção têm sua importância tanto na redução da descarga de 
peso nos pés quanto para minimizar limitações funcionais que são 3 vezes mais 
frequentes em DM (SCHERRER et al, 2018). Apesar das suas limitações, essa 
análise retrospectiva colaborou com o entendimento da situação dos diabéticos 
do CRF e com o direcionamento das futuras atividades do projeto de extensão 
intitulado: “Prevenção de amputação de membros inferiores por doença vascular 
periférica”.  Conclusão: Com base nesse estudo, podemos concluir que o maior 
acompanhamento desses pacientes foi feito por fisioterapeutas e que o maior 
número de órteses entregues para os diabéticos foram os calçados para pés 
neuropáticos. Ressalta-se a importância das ações do CRF voltadas para os 
diabéticos da região e os esforços atuais para somar ainda mais resultados e 
benefícios para a saúde dos portadores de DM.  
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SCHERRER, S. P.; CHEE, J. C. Y.; VU, N.; LU, P.; ISHACK, M.; 
ARCHAMBAULT, P. S. Experts' opinion on manual wheelchair adjustments for 
adults with diabetes. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, v. 
13, n. 1, p. 78-86, 2018. 



 

 

AÇÕES REFERENTES À ÁREA DE PEDAGOGIA DO PATRONATO 

PENITENCIÁRIO DE CASCAVEL  

 
Valdecir Soligo1166 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Márcio Issler1167, Carolaine Souza Santos1168 
 

Área Temática: (Direitos Humanos e Justiça) 
Linha de Extensão: (Direitos Individuais e Coletivos) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: Patronato; Pedagogia; Egresso. 

 
O Projeto Patronato Cascavel – UNIOESTE visa prestar assistência social, 
jurídica, pedagógica e psicológica a indivíduos que se encontram em conflito com 
a lei. Os assistidos pelo projeto são egressos do sistema prisional, beneficiados 
com a progressão para o regime aberto, liberdade condicional, prestação de 
serviços à comunidade (PSC). O trabalho é desenvolvido em uma linha voltada 
para a reinserção, à participação nos grupos de reflexão, cursos 
profissionalizantes, tratamentos ou estudos proporcionando um ganho para 
usuário e uma oportunidade de mudança de vida, contribuindo com o 
desenvolvimento da sociedade e diminuindo a reincidência. Objetivamos 
apresentar alguns dados coletados pelo setor de Pedagogia, durante o ano de 
2018 - 2019, mediante a realização de parcerias com empresas; submissão e 
aprovação de projetos, bem como dados diretamente ligados aos registros em 
carteira de trabalho (CTPS), ações estas desenvolvidas pela área de Pedagogia 
do Patronato que evidenciam a importância da reinserção no mercado de 
trabalho. No período de março de 2018 a março de 2019 foram realizados 839 
atendimentos iniciais, trabalho este ligado diretamente ao atendimento dos 
egressos a fim de acolhê-los e auxiliá-los na não reincidência. Em um universo 
de 1368 egressos, 68 estão desempregados. É um número baixo se comparado 
à quantidade de egressos atendidos. Em contrapartida 717 declaram ser 
trabalhadores autônomos, sendo estas declarações redigidas por empresas, 
pelos próprios egressos, bem como, preenchidas no Patronato, o que nos faz 
questionar a veracidade das informações. Outra questão é o que se pode 
considerar como trabalho autônomo, já que mesmo aqueles que realizam 
trabalhos esporádicos em determinada função, se declaram autônomos. No que 
tange ao número de registros em carteira de trabalho acompanhados 
diretamente pelo setor de Pedagogia do patronato temos um total de 356 
egressos. No ano de 2018 o setor de Pedagogia realizou a submissão de dois 

 
1166 Doutor em Educação, Curso de Pedagogia, Docente do CECA; Programa de Pós Graduação 

em Educação- PPGE, campus de Cascavel. E-mail: Valdecir_soligo@yahoo.com.br 
1167 Mestre em Educação pela UNIOESTE, Pedagogo no Programa Patronato Unioeste 

Cascavel-PR. E-mail: marcioissler@hotmail.com  
1168 Graduanda do Curso de Pedagogia, CECA, Unioeste Campus de Cascavel. E-mail: 
carolainesouza16@outlook.com  

mailto:Valdecir_soligo@yahoo.com.br
mailto:marcioissler@hotmail.com
mailto:carolainesouza16@outlook.com


 

 

Pá
gi

n
a1

46
8

 

projetos para aquisição de recursos a serem utilizados pelo patronato, o Projeto 
Laboratório de Informática – Inclusão Digital submetido a 4ª Vara Federal de 
Cascavel; e um projeto para a realização da manutenção do espaço submetido 
ao Ministério Público do Trabalho 9ª região, além de parcerias com Cooperativa 
Agroindustrial de Cascavel; Sulmetais Recuperação e Comércio de Sucatas ltda; 
Lar Cooperativa Agroindustrial; INSS - Gerência Executiva Cascavel, voltadas a 
reinserção do egresso no mercado de trabalho. No que diz respeito aos cursos 
de curta duração está sendo implementado um curso básico de informática 
voltado aos egressos em parceria com o CEEP- Centro Estadual de Educação 
Profissional Pedro Boaretto Neto, na sede do patronato.  O patronato conta 
também com o Projeto Trabalhar que no ano de 2018 teve 195 assistidos 
concluintes, que participaram de palestras, atividades de confecção de 
currículos, empreendedorismo, etc. com o objetivo de, com auxilio direto do 
empresariado local, fortalecer ações que possam inserir diretamente 
(contratação imediata) o egresso no mercado de trabalho, a fim de diminuir o 
número de desempregados, consequentemente, o número de reincidentes, 
tendo a compreensão de que o trabalho é um meio ressocializador. Além do 
Projeto Trabalhar, foi realizado o Projeto Transitar, que visa conscientizar sobre 
as implicações do consumo de álcool, reeducando infratores de trânsito. Foram 
realizados encontros com grupos de 20 pessoas. Nesse sentido o projeto lançou 
mão de um total de 40 concluintes, que usufruíram de palestras sobre a temática 
possibilitando a conscientização. Por meio do trabalho realizado no Patronato 
Penitenciário compreendemos que a cidadania se dá por meio da instrução dos 
direitos de forma integral, sendo estudo e trabalho formal meios 
ressocializadores. Nesse sentido cabe ao patronato viabilizar e promover a 
cidadania e melhorar a qualidade de vida dos egressos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Márcio Issler - patronatocascavel.pedagogia@gmail.com 
Carolaine Souza Santos - Telefone institucional: (45) 3326-6791. 
 
Referências 
 
 
SISPAT. Banco de dados do Patronato Penitenciário de Cascavel. v. 6.1.0.9. 
 
Relatório Patronato Penitenciário Cascavel UNIOESTE. TC 34/2018. 
 
 
  

mailto:patronatocascavel.pedagogia@gmail.com


 

 

AMPLIAÇÃO DE PRÁTICAS DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA E 

MATERIAIS PARA ENGENHARIA USANDO SIMULAÇÕES INTERATIVAS. 

 
Nora Diaz Mora1169 

Participantes: Diana Linares1170, Cesar A. F. Triches1171, Thaysla C. 
Vanzella1172 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Divulgação científica e tecnológica 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: simulação; práticas; tecnologia interativa 
 

Na compreensão da química, deve-se considerar além da exposição 
teórica e a execução de práticas experimentais a utilização de outras 
ferramentas de ensino como formas de desenvolver no aluno o seu senso crítico, 
para relacionar o aprendizado as transformações da matéria. 

Os docentes das disciplinas da área de Química para ingressantes em 
cursos de Engenharias, exceto da Engenharia Química e Engenharia de 
Materiais, enfrentam permanentemente o desafio de vencer o preconceito de ser 
esta mais uma disciplina a ser cursada obrigatoriamente e não como uma 
disciplina base na formação do futuro engenheiro e tão importante quanto Física 
e Matemática. Desta forma, semestralmente buscam-se novas estratégias 
pedagógicas com o objetivo de despertar o interesse e promover a consciência 
da importância da química. Verifica-se que as atividades de laboratório são as 
que resultam mais atrativas para os alunos independentemente do nível de 
escolarização.  Mesmo se tratando de experiências demonstrativas simples. Do 
exposto deduz-se a necessidade de ampliar o oferecimento de experimentos não 
contemplados nos planos de ensino de química nos cursos do CECE a serem 
realizados por meio de equipamentos, materiais alternativos e/ou treinados via 
utilização de protótipos de simulação gratuitos disponiveis na internet. 

Na primiera etapa do desenvolvimento desta proposta, foram 
selecionadas e testadas diversas simulações disponiveis no projeto PhET - 
Simulações Interativas da Universidade de Colorado para que futuramente 
sejam aplicadas em sala. 

Uma primeira atividade já testada em sala consistiu na simulação do efeito 
fotoelétrico, um evento cientifico muito importante no estudo da teoria atômica, 
para tanto, foram submetidos ao teste 34 alunos das turmas de engenharia 
mecânica e elétrica da Unioeste de Foz do Iguaçu. Foi verificado um rendimento 

 
1169 Doutora, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: noradiazmora@hotmail.com.  
1170 Mestre, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: diradiana@gmail.com. 
1171 Acadêmico, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: 
cesaraugustoferrarinitriches@yahoo.com.br. 
1172 Acadêmica, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: thayslasv@gmail.com. 



 

 

Pá
gi

n
a1

47
0

 

de 60% no desempenho dos alunos após o treinamento na utilização do 
simulador para este experimento. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
noradiazmora@hotmail.com 
Referências 
 
BROWN, T. L.; LEMEY Jr., H. E.; BURTEN, B. E.; BURDGE, J. R. Química: a 
ciência central. 9. ed., p. 1-22. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
 
 
ARROIO, A.; HONÓRIO, K. M.; WEBER, K. C.; HOMEM-DE-MELLO, P.; 
GAMBARDELLA, M. T. do P.; SILVA, A. B. F. da. O show da química: 
motivando o interesse científico. Química Nova, v. 29, n. 1, p. 173-178. 2006, 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
40422006000100 031>. Acesso em: 25 mai. 2019. 
 
 
phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics.  Acesso em: 20 mar. 2019. 
 
 
DIAZ MORA, N. Apostila de Química Geral. Disponível em 
<http://www.foz.unioeste.br/~lamat/downquimica.html> Acesso em: 20 mar. 
2019. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO VOLTADOS AOS 

UNIVERSITÁRIOS – AS EXPERIÊNCIAS NO GAPAC 

 
Sueli Ribeiro Comar1173 (Coordenadora do GAPAC) 

Participantes: Débora Maria Biesek1174, Giseli Monteiro Gagliotto1175, Iliane Arlei 
Baifus1176 Joice Cordeiro dos Santos5, Marina Silva da Luz6. 

 
Área Temática: Saúde. 

Linha de Extensão: Saúde Humana. 
Modalidade: Pôster. 

Palavras-chave: assistência; saúde mental; universitário. 
 
O Grupo de Apoio Psicológico aos Acadêmicos (GAPAC) teve início aos 
atendimentos em setembro de 2017 a partir da percepção da necessidade de 
assistência e suporte aos acadêmicos que estavam se evadindo da UNIOESTE 
- Campus de Francisco Beltrão-PR. Desta forma e em parceria com o 
LABGEDUS (Laboratório e Grupo de Pesquisa Educação e Sexualidade) e com 
a Assessoria Pedagógica, foi organizado e colocado em execução, este projeto 
de extensão, no referido Campus. O principal objetivo do GAPAC é dar voz ao 
indivíduo que sofre, ouvir, acolher, orientar e com isso construir melhores 
estratégias que possam auxiliar o indivíduo em sua saúde mental, no 
enfrentamento de suas dificuldades acadêmicas que implicam diretamente nas 
demais áreas de sua vida. Autores como Giglio (1976) e Accorsi (2015) através 
de suas pesquisas apontam tal realidade vivenciada pelos acadêmicos nas 
universidades públicas. Desde sua efetivação, o GAPAC atendeu, 
voluntariamente, mais de 134 acadêmicos. São, em sua maioria, acadêmicos 
dos cursos de Medicina, Serviço Social, Pedagogia, Geografia, Administração, 
Direito e Nutrição. As principais demandas apresentadas são: baixa auto estima 
que afeta diretamente no desempenho universitário; ansiedade e/ou crises de 
ansiedade; uso de substâncias ilícitas; agressividade; dificuldades de adaptação 
no meio universitário; sentimento de tristeza e solidão recorrentes; ideação 

 
1173 Doutora em Educação, Pedagoga, Coordenadora do GAPAC e Professora Adjunta do 
Colegiado do Curso de Pedagogia campus de Francisco Beltrão-PR. E-mail: 

sueli_ricomar@hotmail.com  
1174 Mestranda em Educação e Psicóloga voluntária do GAPAC, na UNIOESTE campus de 

Francisco Beltrão. E-mail: dmbiesek@hotmail.com. 
1175 Pós Doutora em Psicologia, Pedagoga, Líder do LABGEDUS, Professora Associada do 

Colegiado do Curso de Pedagogia e psicóloga Voluntaria do GAPAC na UNIOESTE, campus de 
Francisco Beltrão. E-mail: giseligagliotto@ig.com.br. 
1176 Acadêmica do 2° ano do Curso de Pedagogia e Bolsista Voluntaria do GAPAC campus de 

Francisco Beltrão. E-mail: iliane_baifus@hotmail.com 
5 Professora Colaboradora da Unioeste, Mestranda em Educação e Psicóloga Voluntária do 

GAPAC campus de Francisco Beltrão. E-mail: joicecordeirosantos@hotmail.com. 
6 Acadêmica do 2° ano do curso de Pedagogia e Bolsista Voluntaria do GAPAC campus de 
Francisco Beltrão. E-mail: marinadaluz22@gmail.com. 

mailto:marinadaluz22@gmail.com
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suicida; insatisfação; dificuldades de atenção e de entendimento das aulas; 
transtorno de pânico; transtornos globais do desenvolvimento; transtorno do 
espectro autista; hipocondria; dificuldades nas situações práticas da graduação; 
dificuldades em manejar e enfrentar situações frustrantes. Os acadêmicos são 
recebidos em atendimentos individuais semanalmente, com dia da semana e 
hora agendada, havendo um limite de 4 atendimentos por acadêmico, num 
processo de triagem. Em seguida, são realizados encaminhamentos para 
tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico, grupo de apoio e/ou outros. Os 
atendimentos têm duração de 50 minutos, tendo em vista que cada psicóloga 
possui carga horária de quatro horas semanais. Atualmente, três psicólogas 
voluntárias são responsáveis pelos atendimentos, e duas bolsistas também 
voluntárias organizam os agendamentos e fichas de cadastros, além da 
coordenadora do projeto. Ainda com somente 4 atendimentos por acadêmico é 
possível observar as melhoras que o GAPAC tem promovido na vida destes 
universitários. Conseguem melhor visualizar as situações vivenciadas, refletir em 
suas ações, evitando situações em que se colocavam em risco e vêm sentindo-
se acolhidos e fortalecidos, emocionalmente, para o enfrentamento da sua vida, 
principalmente, no meio acadêmico. 
 
Forma (s) de contato com a ação 
E-mail: gapacunioeste@gmail.com 
Fone: (46) 3520-4895 
Celular/ WhatsApp: (46) 98806-0319 
 
 
Referências 
 
ACCORSI. M. P. Atenção Psicossocial, no Ambiente Universitário: Um 
estudo sobre a realidade dos estudantes de graduação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de 
Santa Catarina. Santa Catarina, 2015. 
 
GIGLIO, J.S. Bem Estar Emocional em Estudantes Universitários. Tese de 
Doutorado. Universidade Estadual de Campinas. São Paulo, 1976. 
 
GAGLIOTTO. G. M.; DAL BOSCO. C. S.; ZULIANI. G. S. SANTOS. J. C.; 
RIBEIRO. S. R.; SILVA. S; A. G.; MANARIN. T.; SBARDELOTTO. V. S. GAPAC 
– Grupo de Apoio Psicológico aos Acadêmicos: demandas universitárias 
que não podem mais esperar. In: XVII SEU - Seminário de Extensão da 
Unioeste, 2017, Cascavel - PR.. GAPAC - Grupo De Apoio Psicológico Aos 
Acadêmicos: Demandas Universitárias Que Não Podem Mais Esperar, 2017. p. 
1-10. 
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ATIVIDADE LUDICA: UMA FORMA DE DESCONTRAIR O AMBIENTE 

ACADEMICO 

 
Silva, Nardel Luiz Soares1177 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Jaqueline Vanelli1178, Daliana Hisako Uemura-Lima1179, Camila 
da Cunha Unfried1180, Natália Cardoso dos Santos1181, Nathália Cotorelli1182 

 
 

Área Temática: (Metodologias  e estratégias de ensino/aprendizagem) 
Linha de Extensão: (Programa de Educação Tutoriada/PET) 

Modalidade: (Pôster/resumo simples) 
Palavras-chave: ensino; lazer; circo. 

 
Na ultima década a sociedade, tem utilizado a palavra estresse e suas 
derivações de forma corriqueira, porem no decorrer da vida, em determinadas 
ocasiões, as pressões do meio ao qual nos encontramos são responsáveis por 
desequilíbrios no indivíduo, prejudicando seu desempenho nas mais variadas 
circunstâncias. Essas pressões geradoras de estresse são vivenciadas em 
diversas oportunidades tanto na vida pessoal, social, profissional e, não menos 
diferente, durante toda a trajetória acadêmica. Nesse ambiente, a resolução de 
problemas se faz de maneira agressiva. Sabe-se também que para grande 
maioria dos estudantes universitários é uma transição, ou seja passam por 
momentos de mudança, desenvolvimento, frustração, crescimento, temores e 
angústias. Reconhecendo a importância e a dimensão que uma atividade lúdica 
pode trazer ao ambiente de ensino, seja em escolas primárias ou de ensino 
superior, assim como sua importância na formação tanto acadêmica quanto 
pessoal do individuo, os jogos e brincadeiras sempre estiveram presentes no 
processo metodológico de ensino de crianças e jovens, com o objetivo de 
desenvolver através de experiências e consequentemente adquirir 
conhecimento. Autores mencionam que em decorrência do uso de atividades 
lúdicas no processo de ensino-aprendizagem, a uma interpretação e 
memorização do conteúdo fazendo com que o aprendizado seja algo que leve 
consigo para sua vida inteira. A motivação do aluno pela aula torna-se fator 

 
1177Docente, Agronomia, Unioeste, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
nardel.silva@unioeste.br 

1178Graduação, Agronomia, Unioeste, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
jaqueline.vnll@gmail.com 

1179Graduação, Agronomia, Unioeste, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
dalianauemura@gmail.com 
1180Graduação, Agronomia, Unioeste, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

camila.unfried@hotmail.com 
1181Graduação, Agronomia, Unioeste, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

nat.cardoso.santos@hotmail.com 
1182Graduação, Agronomia, Unioeste, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
natcotorelli@gmail.com 



 

 

Pá
gi

n
a1

47
4

 

essencial para que esse processo ocorra da melhor forma possível. O lúdico, 
quando utilizado, torna-se uma ferramenta importante que possibilita essa 
motivação, facilitando o apreender. Nesse intuito o Programa de Educação 
Tutoriada PET-Agronomia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com 
o intuito de proporcionar aos acadêmicos e à comunidade universitária momento 
de lazer com vistas a minimizar o stress no meio acadêmico. A metodologia 
adotada caracterizou-se como uma atividade lúdica sem aviso prévio, onde os 
alunos foram surpreendidos com uma apresentação de circo no corredor das 
salas de aula. A atividade foi realizada em parceria com a Secretária de Cultura 
de Marechal Candido Rondon, juntamente com integrantes da Oficina Circense 
da escola de Artes, e também em parceria com a Associação Toledana de Circo. 
Os resultados foram satisfatórios uma vez que todos os alunos do 1º ao 5º ano 
de agronomia, juntamente com os professores assistiram e parabenizaram pela 
atividade, por tanto o ambiente se tornou alegre e festivo com a presença de 
aproximadamente 80 pessoas entre alunos, professores. O resultado foi 
considerado positivo já com pedidos para sequencia de atividades similares para 
quebrar a rotina acadêmica. 
 
 
Referências 
 
FRITZ, A. N. D. As atividades lúdicas no processo de ensino aprendizagem: um 
olhar docente. Universidade Tecnológica Federal do Paraná Diretoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação Especialização em Educação: Métodos e Técnicas 
de Ensino. Monografia de Especialização. Medianeira, 2013.  
 
SOUZA, J. A; FADEL, C. B; FERRACIOLI, M. U. Estresse no cotidiano 
acadêmico: um estudo com pós-graduandos em Odontologia. Revista da 
ABENO. n. 16 v. 1, p. 50-60, 2016. 
 
Monteiro, C. F. S; Freitas, J. F. M; Ribeiro, A. A. P. Estresse no cotidiano 
acadêmico: o olhar dos alunos de enfermagem da Universidade Federal do 
Piauí. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem. n. 11, v. 1, p. 66 – 72, 2007. 
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CAMINHADA PEDAGÓGICA DO SABER 

 
Hayrton Francis Ximenes de Andrade1183 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Talissa Fernanda Bussacro Serafin1184, Pedro Henrique Lemos 

Corrado Ximenes de Andrade1185, Amanda Ester Gonzalez1186 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questão agrária 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Comunidade Periurbana; caminhada transversal; 

desenvolvimento sustentável 
 

A Caminhada Pedagógica do Saber é uma proposta desenvolvida pelo 
projeto de extensão do campus da UNIOESTE de Foz do Iguaçu-PR 
denominado FAES — Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária, com a 
intenção de atrair um contingente de turistas rurais compatível ao bairro 
Condomínio Mata Verde, sendo que o circuito de caminhada engloba as vias: 
Rua Martin Nieuwenhoff, Rua Mata Verde e Avenida Itaparica, com um percurso 
total de 4,88 Km. 

A proposta torna-se pertinente uma vez que o começo do circuito 
concentra-se na Escola Municipal Anita Garibaldi, localizada na Rua Martin 
Nieuwenhoff, a qual pretende-se transformar em uma Escola de Agroecologia 
futuramente, situando-se a aproximadamente 140 metros da BR-469, a qual é 
considerada a rota turística mais importante de Foz do Iguaçu-PR, uma vez que 
todos os visitantes que pretendem visitar as Cataratas do Iguaçu, o Parque das 
Aves e outros pontos turísticos e equipamentos culturais passam por essa via. 

Para a realização do projeto da mesma, foram necessários a coleta de 
dados e o diagnóstico do local realizados a partir de caminhadas transversais 
executadas pelos integrantes do projeto juntamente com o coordenador do 
projeto, onde foram constatados, entre outros fatos, que o percurso apresenta 
bastante área voltada à agricultura, podendo ser encontrados produtos como 
mandioca, abóbora, milho, cana, soja, amendoim, feijão, pitanga, banana, 
amora, goiaba, uvaia, jambolão, limão, siriguela, jaca, entre outros, vegetação 
dos dois lados da caixa viária em grande parte do percurso, presença de 
arborização nativa da região, paisagem encantadora e presença de fauna e flora 
silvestres, nascentes, hortas, grameiras e pastos. 

Entretanto, cabe ressaltar que, através dessa caminhada transversal, 
também foram constatados alguns contratempos, como falta de iluminação 
pública e sinalização em alguns trechos, vias de saibro, inúmeros descartes e 

 
1183 Professor de Direito, Mestre em Engenharia de Produção, Ciências Sociais Aplicadas, 

UNIOESTE, Foz do Iguaçu-PR. E-mail: andrade.hayrton@gmail.com. 
1184 Graduanda, Arquitetura e Urbanismo, UDC, Foz do Iguaçu-PR. E-mail: 

talissaserafin@gmail.com. 
1185 Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com. 
1186 Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com. 
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rejeitos, inexistência de serviços prestados pelo sistema de transporte público da 
cidade, produção de alimentos sem barreira ecológica e presença de áreas 
vegetais queimadas. 

Consequentemente, tornou-se necessário o projeto para adequar as 
adversidades encontradas e implantar a trilha para a Caminhada Pedagógica do 
Saber, para assim, atrair um maior número de pessoas para conhecer e 
percorrer o bairro, além de ser possível transformá-lo em um bairro sustentável, 
uma vez que já existem no bairro algumas casas que adotam soluções e 
tecnologias sustentáveis, e não seria muito complicado adaptar as outras 
edificações para também contemplarem soluções sustentáveis de moradias. 
Ademais, a forma de cultivo e de residir poderia ser modificado para o modelo 
de permacultura, o qual é apontado como sendo a concepção, introdução e 
aperfeiçoamento da biogeocenose, conservando a heterogeneidade e o 
equilíbrio dos ecossistemas e proporcionando habitação, subsistência e energia 
de modo proporcional ao meio ambiente (IPOEMA, 2016). 

 
 
Forma de contato com a ação 
 
E-mail: faes.projeto@gmail.com. 
 
Referências 
 
IPOEMA. Conceitos da permacultura. IPOEMA, 2016. Disponível em: 
https://ipoema.org.br/2016/12/12/conceitos-da-permacultura/. Acesso em: 24 
mar. 2019. 
  



 

 

CÂNCER DE PELE – FATORES DE RISCO, SINTOMAS, DIAGNÓSTICO, 

TRATAMENTO E PREVENÇÃO 

 
Mary Anne Pompeu Smarczewski1187 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Juliane Pereira de Lima1188 
Isabela Carolina Menoncin Conte³ 

 
Área Temática: Saúde  

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: câncer1; tratamento2; prevenção3. 
 
O principal objetivo deste trabalho é levar informações através de palestras sobre 
a prevenção de vários tipos de câncer. O câncer de pele melanoma pode 
aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de 
manchas, pintas ou sinais. Em pessoas de pele negra, ele é mais comum nas 
áreas claras, como palmas das mãos e plantas dos pés. Embora o câncer de 
pele seja o mais frequente no Brasil e corresponda a cerca de 30% de todos os 
tumores malignos registrados no país, o melanoma representa apenas 3% das 
neoplasias malignas do órgão. É o tipo mais grave, devido à sua alta 
possibilidade de provocar metástase. O prognóstico desse tipo de câncer pode 
ser considerado bom se detectado em sua fase inicial. Nos últimos anos, houve 
grande melhora na sobrevida dos pacientes com melanoma, principalmente 
devido à detecção precoce do tumor e à introdução dos novos medicamentos 
imunoterápicos. Estimativa de novos casos de novos casos no Brasil: 
6.260, sendo 2.920 homens e 3.340 mulheres (2018 - INCA). Número de 
mortes no Brasil: 1.794, sendo 1.012 homens e 782 mulheres (2015 – SIM). 
Principais fatores de risco: pessoas de pele clara, olhos claros, albinos ou 
sensíveis à ação dos raios solares; história pessoal ou familiar deste câncer; 
pessoas com doenças cutâneas prévias; pessoas que trabalham sob exposição 
direta ao sol; exposição prolongada e repetida ao sol; exposição a câmeras de 
bronzeamento artificial. Principais sintomas: manchas pruriginosas (que 
coçam), descamativas ou que sangram; sinais ou pintas que mudam de 
tamanho, forma ou cor; feridas que não cicatrizam em 4 semanas. 
Diagnóstico: é feito pelo dermatologista por meio de exame clínico, podendo 
utilizar um exame conhecido como "Dermatoscopia", que consiste em usar um 
aparelho que permite visualizar camadas da pele não vistas a olho nu. Em 
situações mais específicas ainda é necessário fazer a biópsia. Outros exames 
podem ser necessários para determinar o estadiamento da doença e decidir o 
tratamento mais adequado. A cirurgia oncológica é o tratamento mais indicado 

 
1187 Professora, Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: maryannepomps@hotmail.com  
2 Discente, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: pereiradelima.juliane@gmail.com 

3 Discente, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: isabibs@hotmail.com  
  

 

http://www.inca.gov.br/
mailto:pereiradelima.juliane@gmail.com
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para tratar o câncer de pele para a retirada da lesão, que, em estágios iniciais, 
pode ser realizada em nível ambulatorial e em casos mais avançados e para o 
câncer de pele melanoma, o tratamento vai variar de acordo com tamanho e 
estadiamento do tumor, podendo ser indicadas, além de cirurgia, a radioterapia 
e a quimioterapia. Quando há metástase, é tratado com novos medicamentos, 
que apresentam altas taxas de sucesso terapêutico. A estratégia de tratamento 
para a doença avançada deve ter como objetivo postergar a evolução da 
doença, oferecendo chance de sobrevida mais longa aos pacientes. 
Prevenção: a principal recomendação é evitar a exposição ao sol, 
principalmente nos horários em que os raios solares são mais intensos (entre 
10h e 16h), bem como utilizar óculos de sol com proteção UV, roupas que 
protegem o corpo, chapéus de abas largas, sombrinhas e guarda-sol. 
Atualmente, estão disponíveis no mercado roupas e acessórios com proteção 
UV, que dão maior proteção contra os raios solares e o uso de filtro solar com 
fator de proteção solar (FPS) 15 ou mais é fundamental, principalmente quando 
a exposição ao sol é inevitável. O filtro solar deve ser aplicado corretamente, 
uma vez que o real fator de proteção desses produtos varia com a espessura 
da camada de creme aplicada, a frequência da aplicação, a perspiração e a 
exposição à água. Recomendações especiais devem ser direcionadas aos 
bebês e às crianças, por ser, a infância, o período da vida mais suscetível aos 
efeitos danosos da radiação UV que se manifestam mais tardiamente na fase 
adulta. 

Forma(s) de contato com a ação: 
 
maryannepomps@hotmail.com 
 
Referências: 
 
American Cancer Society, 2016. 
 
ALMEIDA, Ricardo Chamchum, 3º Ed. 2018 
 
Ministério da Saúde. Recuperado em 28 de maio de 2019. 
Disponível em: http://portalms.saude.gov.br   
 
 
 
 
 
  

http://portalms.saude.gov.br/


 

 

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL E O ACESSO AO CRÉDITO: UM ESTUDO 

SOBRE OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS LOCAIS  

  

Edson Santos Melo1 (Coordenador da Ação de Extensão) Participantes: Jean 

Carlos Fontes2, Isadora Mazzon Flessak3,  Andreia Ferreira Prestes4, Greice 

Morais Dalla Corte5.  

  

Área Temática: Tecnologia e produção. Linha de Extensão: Empreendedorismo. 

Modalidade: Pôster. Palavras-chave: Bom Negócio Paraná; Capacitação 

empresarial; Crédito.  

  

O presente trabalho tem como objetivo analisar se os microempreendedores 

individuais capacitados pelo Programa Bom Negócio Paraná (PBNP) - Núcleo 

Francisco Beltrão, e demais microempreendedores têm buscado soluções de 

crédito para expansão ou mesmo a sobrevivência de seus negócios. Além disso, 

verificar-se-á se o acesso ao crédito tem produzido uma variação positiva sobre 

a renda dos empreendedores. Conforme constatou Cavalcante (2002), há uma 

associação entre a tomada de crédito e o aumento dos lucros dos pequenos 

negócios. Assim, com o intuito de averiguar se esse fenômeno também acontece 

com os microempreendedores locais, realizou-se uma pesquisa com os 

participantes da 1ª Feira do Microempreendedor Individual, que ocorreu no 

município de Francisco Beltrão, entre os dias 03, 04 e 05 de maio de 2019. A 

feira contou com um total de 120 expositores, sendo que desses, 79 foram 

entrevistados e fizeram parte da pesquisa.  O método adotado para a seleção da 

amostra foi o de conveniência. A amostra por conveniência foi escolhida devido 

à situação em que a pesquisa foi realizada e levando critérios propostos por 

Fowler (2011), como a estratégia para selecionar esta amostra não 

probabilística, o seu tamanho e sua estrutura.  Diante dos resultados obtidos, 

constatou-se que 30,4% dos expositores foram capacitados pelo Programa Bom 
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Negócio Paraná e, dessa parcela, 75% são do gênero feminino e 25% são do 

gênero masculino. Esta observação de predominância de empreendedoras 

mulheres também apresentou-se entre os respondentes que não passaram pelo 

Programa, em que elas representam 69,1% do grupo, frente aos 30,9% dos 

empreendedores homens. Também foi possível observar que a maioria dos 

entrevistados estão na faixa etária de 35 a 64 anos e que possuem ensino médio 

ou superior completo.  Partindo para o objetivo da pesquisa, verificou-se que, 

referente aos expositores que foram capacitados pelo PBNP, 33,3% fizeram uso 

de crédito enquanto o seu negócio já estava em funcionamento, ao passo que 

apenas 24% de não capacitados fizeram o uso do crédito nesta situação. A 

diferença aqui apresenta-se na destinação deste crédito e na                                             

1 Coordenador do Programa Bom Negócio Paraná. E-mail: 

edson.melo@unioeste.br; 2 Bolsista do Programa Bom Negócio Paraná. E-mail: 

jeaancf@gmail.com; 3 Bolsista do Programa Bom Negócio Paraná. E-mail: 

isadoraflessak@gmail.com; 4 Instrutora do Programa Bom Negócio Paraná. E-

mail: andreiafprestes@gmail.com; 5 Instrutora do Programa Bom Negócio 

Paraná. E-mail: greice.dc@hotmail.com;  

modalidade em que ele foi adquirido, já que 62,5% dos capacitados que 

utilizaram crédito recorreram ao mesmo com o intuito de expandir a empresa e 

para financiamento de capital de giro. Em contrapartida, a parcela de 

empresários que não passou pelo PBNP e que utilizou crédito, o fez 

principalmente para financiar capital de giro.  Quanto ao modo de adquirir o 

crédito, evidenciou-se um comportamento interessante ao comparar os dois 

grupos. Os egressos do PBNP demonstraram preferir o crédito da Fomento 

Paraná, enquanto os não egressos não tiveram uma tendência específica, já que 

os dados mostraram que este último grupo utilizou o crédito da Fomento Paraná 

na mesma proporção que recorreu ao empréstimo bancário, além de uma 

porcentagem significativa dos que procuraram o empréstimo de terceiros. A 

explicação da tendência de quem utilizou crédito da Fomento Paraná e que 

passou pelo PBNP é dada quando analisa-se a parceria firmada entre a Fomento 
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Paraná e ao projeto de extensão, a qual garante um desconto especial nos juros 

para quem foi capacitado pelo PBNP. Ainda neste sentido, pode-se constatar em 

ambos os grupos que a utilização desse crédito da Fomento Paraná gerou um 

efeito positivo nos negócios, pois 90% dos MEIs entrevistados observaram um 

aumento na lucratividade.  Ademais, alguns dos entrevistados que não passaram 

pelo PBNP disseram possuir interesse em fazer a capacitação oferecida pelo 

projeto, e as justificativas foram tanto pela questão do treinamento oferecido 

quanto pelo acesso ao crédito especial na Fomento Paraná.  Diante do que foi 

apresentado, evidenciou-se a importância do Programa Bom Negócio Paraná – 

Núcleo Francisco Beltrão como organização que ajuda a fomentar a economia 

local, já que auxilia na entrada de empresários melhores capacitados nesse 

mercado. Em relação ao crédito, é interessante observar que, apesar de não se 

mostrar como primordial para a sobrevivência do negócio no mercado pela 

amostra selecionada, ele produz resultados positivos após sua utilização.  

  

Forma(s) de contato com a ação  

  

Programa Bom Negócio Paraná – Núcleo Francisco Beltrão. Telefone: (46) 3520-

4866. Email:bomnegocioparana.fbp@gmail.com Site: 

https://bomnegociopr.wixsite.com/nucleobeltrao  

  

Referências  

  

FOWLER JR, Floyd J. Pesquisa de Levantamento. 4ª Edição. Penso Editora, 

2011. Disponível em: <http://bit.ly/2HZmDRd>. Acesso em: 27 de maio de 2019.  

CAVALCANTE, André Bezerra. Programa de microcrédito no nível local: uma 

alternativa de política pública para ampliar as oportunidades de negócio dos 
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micro e pequenos empreendimentos formais e informais. 2002. Dissertação 

(Mestrado em Administração Pública e Governo) – Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2002. 

  



 

 

COMO EXPLICAR O QUE NÃO SE PODE VER? 

 
Flávia Giovana Manarin1189 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participante: Jaqueline Dalberto Gularte1190 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Educação profissional 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: minicurso; linguagem; química. 

 
Sabe-se que a química é um ramo das Ciências da Natureza que estuda os 
materiais e suas transformações. Sabe-se também que as transformações são 
identificadas por meio de evidências, a maioria visuais. Contudo, as explicações 
e discussões na Química não se dão apenas no nível perceptível, e sim, três 
níveis fundamentais: macroscópico, submicroscópico e simbólico.  
O grupo PET química no ano de 2019 realizou um minicurso sobre como explicar 
o que não se pode ver, com a finalidade de discutir e realizar atividades práticas 
com acadêmicos dos cursos de Química Licenciatura e Bacharelado, sobre 
reações químicas que ocorrem no cotidiano. Uma reação de neutralização, por 
exemplo, não podem ser vista a olho nu, pois ocorre de forma microscópica. 
Sendo assim, o que é uma reação de neutralização? O que acontece de forma 
submicroscópica? Como explicar, de forma que qualquer pessoa, sem 
conhecimentos da área de química compreenda o que ocorre? Portanto, de 
forma dinâmica e utilizando uma metodologia investigativa os acadêmicos 
ultrapassaram os aspectos perceptivos visuais para explicar algo abstrato. 
Para o desenvolvimento deste minicurso foi utilizado a metodologia de 
experimentação com abordagem investigativa, com duração de duas horas. Para 
iniciar a atividade propuseram-se algumas questões como: É possível explicar o 
que não se pode ver? O que isso tem a ver com a química? Dessa forma, 
discutiu-se com os alunos a importância da linguagem utilizada na química, a 
linguagem científica, muito diferente da linguagem comum utilizada no cotidiano.  
As dinâmicas apresentadas foram: 

• Caixa surpresa: foram entregues algumas caixas contendo um objeto 
diferente em cada uma. Os alunos deveriam por meio de a percepção dar 
o máximo de características referentes ao objeto e chegar a uma 
conclusão sobre o mesmo; 

• Existe espaço vazio na matéria?: realizou-se um experimento simples 
para explicar algo que não podemos ver a olho nu, utilizando materiais 
simples que pode-se ter em casa, como feijão, açúcar e água, colocados 
em um béquer seguindo essa mesma ordem, sendo possível observar os 
espaços vazios entre cada eles; 

 
1189 Docente, Química Bacharelado/Licenciatura, CECE, Toledo. E-mail: fgmanarin@gmail.com.  
1190 Acadêmica, Química Licenciatura, CECE, Toledo. E-mail: jaquelinedalbertog@gmail.com. 

mailto:fgmanarin@gmail.com
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• Elaboração de um desenho que represente a química: após desenharem 
algo que represente a química, formaram-se duplas, onde um dos 
integrantes deveria explicar o que desenhou utilizando apenas 
características para que o outro reproduzisse o desenho;  

• Experimentos: Em grupo, os alunos realizaram dois experimentos, onde 
deveriam explicar o que ocorreu de forma submicroscópica.  

Por meio das dinâmicas foi possível notar como a linguagem está ligada a 
ciência, já que possui muitos termos específicos e quando se trata de 
compreender os fenômenos de maneira submicroscópica as dificuldades 
aumentam significantemente. Essa dificuldade pode estar ligada muitas vezes 
ao fato de não ser utilizada uma linguagem clara, já que cada um pensa e pode 
entender o que está sendo explicado de maneira diferente. Dessa forma, a 
experimentação investigativa é um dos recursos que pode ser utilizado para 
facilitar o ensino, pois o aluno irá manusear os objetos/vidrarias e levantar 
hipóteses para explicar determinado fenômeno contando com o auxílio do 
professor. Diante disso, pode-se concluir que o minicurso agregou conhecimento 
teórico e prático para os acadêmicos participantes, bem como para os petianos 
que ministraram o minicurso. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: petqunioeste@hotmail.com 
 
Referências 
 
Ensino de Química em foco / organizadores Wildson Luiz Pereira dos Santos, 
Otavio Aloísio Maldaner. – Ijuí: Ed. Unijuí, 2010. – 368 p. – (Coleção educação 
em química). 
 
OLIVEIRA Teresa; FREIRE Ana; et al. Compreendendo a aprendizagem da 
linguagem científi ca na formação de professores de ciências. Disponível em < 
http://www.scielo.br/pdf/er/n34/02.pdf> Acesso em 02 de maio de 2019. 
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CURSO BÁSICO DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE 

VEÍCULO ÁEREO NÃO TRIPULADO 

  

Marcio Furlan Maggi1 (Coordenador da Ação de Extensão) Participantes: José 

Bruno Santos Pinheiro2 (Subcoordenador e Ministrante), Crystian Daniel Elias 

de Almeida3, Natã Della Justina3, Vinícius Henrique Bernardi3.   

  

Área Temática: Tecnologia e Produção Linha de Extensão: Desenvolvimento 

Tecnológico Modalidade: Pôster Palavras-chave: Mapeamento; Sensoriamento 

Remoto; Geoprocessamento.  

  

O desenvolvimento dos veículos aéreos não tripulados (VANTs), mais 

popularmente conhecido como drones, surgiu como uma importante opção na 

agricultura. Sua aplicação na área agrícola e em missões de reconhecimento 

vem sendo favorecida e facilitada pelo atual estágio de desenvolvimento 

tecnológico, principalmente pela redução do custo e do tamanho dos 

equipamentos e pela necessidade de otimização da produção. A existência 

desse equipamento se torna cada dia mais presente no meio rural e no meio 

acadêmico. Nesse contexto, o conhecimento do manuseio desse equipamento 

e de seus produtos torna-se essencial para os futuros profissionais, profissionais 

e pesquisadores que atuam na agricultura. O curso foi dividido em duas partes: 

teórica e prática. Na parte teórica, correspondente as 4 primeiras horas de curso, 

foi ministrada introdução sobre aerofotogrametria, legislação brasileira para uso 

de drones (ANAC, 2015; BRASIL, 2015; DECEA (2018a, 2018b, 2018c) e 

estudos de casos em artigos publicados (CASTALDI et al, 2017, HU et al, 2018, 

LU et al, 2018, PÁDUA et al, 2017, YU et al, 2016). A parte prática foi dividida 

em três momentos de 4 horas cada. No primeiro momento foi mostrado o 

equipamento (drone Phantom 3 Advanced) a ser utilizado no curso, como montá-
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lo e os procedimentos prévoo. No segundo momento os participantes realizaram 

voo manual através do software DJI GO e após isso realizaram voo automatizado 

no aplicativo DroneDeploy. Ambos os aplicativos utilizados são versões para 

Android e são gratuitos. No último momento do curso os participantes utilizaram 

o software para Agisoft PhotoScan versão para sistema operacional Windows. 

Nesse programa os participantes criaram, a partir das imagens obtidas nos voos, 

ortofoto, Modelo Digital de Elevação (MDE), Modelo Digital de Superficie (MDS) 

e curvas de nível. Todos os participantes tiveram ótimo aproveitamento no que 

concerne ao proposto pelo curso e conseguiram cumprir 100% todas as etapas 

habilitando-os assim a procederem levantamentos áereos básicos para geração 

de produtos para estudos agrícolas.  

  

Forma(s) de contato com a ação  

  

Email: jbrunopinheiro@hotmail.com. Fone: (91) 981803848                                             

1 Doutor, Engenharia Agrícola, CCET, campus Cascavel. E-mail: 

mfmaggi2003@yahoo.com.br  2 Mestrando, PGEAGRI, CCET, campus 

Cascavel. E-mail: jbrunopinheiro@hotmail.com. 3 Graduando, Engenharia 

Agrícola, CCET, campus Cascavel.  

 

 Referências  
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BRASIL, Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas e o Acesso ao Espaço 
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CURSO BÁSICO DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE 

VEÍCULO ÁEREO NÃO TRIPULADO  

  

Marcio Furlan Maggi1 (Coordenador da Ação de Extensão)  

Participantes: José Bruno Santos Pinheiro2 (Subcoordenador e Ministrante), 

Crystian Daniel Elias de Almeida3, Natã Della Justina3, Vinícius Henrique 

Bernardi3.   

  

Área Temática: Tecnologia e Produção  

Linha de Extensão: Desenvolvimento Tecnológico  

Modalidade: Pôster  

Palavras-chave: Mapeamento; Sensoriamento Remoto; Geoprocessamento.  

  

O desenvolvimento dos veículos aéreos não tripulados (VANTs), mais 

popularmente conhecido como drones, surgiu como uma importante opção na 

agricultura. Sua aplicação na área agrícola e em missões de reconhecimento 

vem sendo favorecida e facilitada pelo atual estágio de desenvolvimento 

tecnológico, principalmente pela redução do custo e do tamanho dos 

equipamentos e pela necessidade de otimização da produção. A existência 

desse equipamento se torna cada dia mais presente no meio rural e no meio 

acadêmico. Nesse contexto, o conhecimento do manuseio desse equipamento 

e de seus produtos torna-se essencial para os futuros profissionais, profissionais 

e pesquisadores que atuam na agricultura. O curso foi dividido em duas partes: 

teórica e prática. Na parte teórica, correspondente as 4 primeiras horas de curso, 

foi ministrada introdução sobre aerofotogrametria, legislação brasileira para uso 

de drones (ANAC, 2015; BRASIL, 2015; DECEA (2018a, 2018b, 2018c) e 

estudos de casos em artigos publicados (CASTALDI et al, 2017, HU et al, 2018, 
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LU et al, 2018, PÁDUA et al, 2017, YU et al, 2016). A parte prática foi dividida 

em três momentos de 4 horas cada. No primeiro momento foi mostrado o 

equipamento (drone Phantom 3 Advanced) a ser utilizado no curso, como montá-

lo e os procedimentos prévoo. No segundo momento os participantes realizaram 

voo manual através do software DJI GO e após isso realizaram voo automatizado 

no aplicativo DroneDeploy. Ambos os aplicativos utilizados são versões para 

Android e são gratuitos. No último momento do curso os participantes utilizaram 

o software para Agisoft PhotoScan versão para sistema operacional Windows. 

Nesse programa os participantes criaram, a partir das imagens obtidas nos voos, 

ortofoto, Modelo Digital de Elevação (MDE), Modelo Digital de Superficie (MDS) 

e curvas de nível. Todos os participantes tiveram ótimo aproveitamento no que 

concerne ao proposto pelo curso e conseguiram cumprir 100% todas as etapas 

habilitando-os assim a procederem levantamentos áereos básicos para geração 

de produtos para estudos agrícolas.  

  

Forma(s) de contato com a ação  

  

Email: jbrunopinheiro@hotmail.com. Fone: (91) 981803848                                             

1 Doutor, Engenharia Agrícola, CCET, campus Cascavel. E-mail: 

mfmaggi2003@yahoo.com.br  2 Mestrando, PGEAGRI, CCET, campus 

Cascavel. E-mail: jbrunopinheiro@hotmail.com. 3 Graduando, Engenharia 

Agrícola, CCET, campus Cascavel.  

 

 Referências  

  

ANAC, Requisitos Gerais Para Veículos Aéreos Não Tripulados. 2015.  
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BRASIL, Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas e o Acesso ao Espaço 

Aéreo Brasileiro, 2015.  

CASTALDI, F.; PELOSI, F.; PASCUCCI, S.; CASA, R. Assessing the potential of 

images from unmanned aerial vehicles (UAV) to support herbicide patch spraying 

in maize. Precision Agriculture, v. 18, n. 1, p. 76–94, 2017. Springer US.  

DECEA, Aeronaves Remotamente Pilotadas Para Uso Recreativo Aeromodelos, 

2018.  

DECEA, Aeronaves Remotamente Pilotadas Para Uso Em Proveito Dos Órgãos 

Ligados Aos Governos Federal, Estadual Ou Municipal, 2018.  

DECEA, Aeronaves Remotamente Pilotadas Para Uso Exclusivo Em Operações 

Dos Órgãos De Segurança Pública, Da Defesa Civil E De Fiscalização Da 

Receita Federal, 2018.  

HU, P.; CHAPMAN, S. C.; WANG, X.; et al. Estimation of plant height using a 

high throughput phenotyping platform based on unmanned aerial vehicle and 

self-calibration: Example for sorghum breeding. European Journal of Agronomy, 

v. 95, n. January, p. 24–32, 2018.  

LU, B.; HE, Y. Optimal spatial resolution of Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-

acquired imagery for species classification in a heterogeneous grassland 

ecosystem. GIScience and Remote Sensing, v. 55, n. 2, p. 205–220, 2018. Taylor 

& Francis.  

PÁDUA, L.; ADÃO, T.; HRUŠKA, J.; et al. Very high resolution aerial data to 

support multitemporal precision agriculture information management. Procedia 

Computer Science, v. 121, p. 407–414, 2017.  

YU, N.; LI, L.; SCHMITZ, N.; et al. Development of methods to improve soybean 

yield estimation and predict plant maturity with an unmanned aerial vehicle based 

platform. Remote Sensing of Environment, v. 187, p. 91–101, 2016. 
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 DE OLHO NO FUTURO: INVESTINDO NA FORMAÇÃO DO PESQUISADOR  

 
Renata Camacho Bezerra1191 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Eliane Nascimento Pereira1192, Nayene Michele Paião Panek1193, 
Rodrigo Cabanha1194 

 
Área Temática: Trabalho 

Linha de Extensão: Educação Profissional 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Instrumentalização para a pesquisa; Divulgação e produção 
científica; Formação Científica. 

 
Durante a graduação os acadêmicos são despertados para a pesquisa científica 
e ao término da graduação podem dar continuidade aos seus estudos por meio 
de programas de pós-graduação, como mestrado e doutorado. No entanto, 
algumas vezes não existe uma disciplina específica durante a graduação que 
prepare o discente, futuro profissional e/ou pesquisador, para a pesquisa 
científica tampouco para a continuação de seus estudos. Diante disso, este 
projeto ao longo de dois anos visa realizar diferentes oficinas com o objetivo de 
preparar o aluno e futuro profissional do Centro de Engenharias e Ciências 
Exatas – CECE dos cursos de Matemática, Ciência da Computação, Engenharia 
Elétrica e Engenharia Mecânica. As oficinas ofertadas visarão complementar a 
formação acadêmica com conteúdos usualmente não abordados nas disciplinas 
da graduação, como por exemplo: criação e manutenção do Currículo Lattes, 
elaboração de Revisão Sistemática mediada por software, Software de 
gerenciamento de referências bibliográficas, Pesquisa em Bases de Dados, 
Escrita de Artigo, Elaboração de apresentação de Trabalhos e de Pôster, 
Planejamento de Projeto, Escrita com o Latex, Submissão de projeto para o 
Comitê de Ética e sua relação com a pesquisa científica, pesquisa qualitativa e 
quantitativa, abordagem quali e quanti por meio de software, ABNT e APA, 
dentre outros temas. Diante disso surge o projeto “De Olho no Futuro: Investindo 
na Formação do Pesquisador” que busca atender as necessidades dos 
acadêmicos do CECE, pois ao longo dos anos temos observado que os alunos 
têm apresentado dificuldades na escrita de artigos científicos, de seus trabalhos 
finais de curso e ao término da graduação para a elaboração do Currículo Lattes, 
entre outras dificuldades. Somando a isso temos percebido a falta de formalismo 

 
1191 Doutora, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas - CECE, campus Foz do Iguaçu. E-
mail: renatacamachobezerra@gmail.com. 
1192 Doutora, Ciência da Computação, Engenharias e Ciências Exatas - CECE, campus Foz do Iguaçu. E-

mail: eliane.nascimentop@gmail.com  

1193 Doutora, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas - CECE, campus Foz do Iguaçu. E-

mail: nayene@gmail.com. 
1194 Acadêmico, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas - CECE, campus Foz do Iguaçu. E-
mail: rodrigo_cabanha96@hotmail.com. 

mailto:eliane.nascimentop@gmail.com
mailto:nayene@gmail.com
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científico em suas comunicações escritas, que podem, por exemplo, ser apoiada 
com a elaboração de uma Revisão Sistemática mediado por um software. Outra 
questão importante é o desafio da comunicação oral ou apresentação visual de 
trabalhos em eventos, seja como comunicações orais ou pôsteres. Este projeto 
visa instrumentalizar os alunos de graduação no que tange a comunicação e 
divulgação escrita e oral, por meio de diferentes oficinas que visam auxiliar os 
alunos da graduação e ampliar seus conhecimentos. A primeira oficina contou 
com o apoio do Centro Acadêmico de Matemática – CAM na divulgação e 
coordenação das inscrições.  A oficina “Curso de Introdução e Atualização do 
Currículo Lattes” contou com vinte e quatro inscrições, que foram efetivadas 
mediante a doação de um quilo de alimento, posteriormente encaminhado à 
população carente do bairro Grande Lago de Foz do Iguaçu/PR. As inscrições 
foram separadas de acordo com os que já tinham currículo Lattes e os que ainda 
não tinham em turma I e turma II, respectivamente. O curso aconteceu em dois 
dias para cada turma e os acadêmicos puderam não só criar o Lattes, como 
atualizar e tirar suas dúvidas referentes ao mesmo. O curso contou com a 
participação de alunos dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica e Matemática. Como resultado observamos um 
grande interesse dos alunos de que a oficina aconteça novamente e outros 
temas foram levantados pelos alunos para que sejam trabalhados no projeto. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Dra. Renata Camacho Bezerra 
E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com 
 
Profa. Dra. Eliane Nascimento Pereira 
E-mail: eliane.nascimentop@gmail.com  
 
Profa. Dra. Nayene Michele Paião Panek 
E-mail: nayene@gmail.com  
 
Referências 
 
https://www.ufrgs.br/bibliotecas/wp-
content/uploads/tutoriais/Mendeley31maio2017.pdf 
 
http://www.abnt.org.br/ 
 
http://www.scielo.br/pdf/rbfis/v11n1/12.pdf 
 
https://regrasparatcc.com.br/vida-academica/como-fazer-curriculo-lattes/ 
 

 
  

mailto:renatacamachobezerra@gmail.com
mailto:eliane.nascimentop@gmail.com
mailto:nayene@gmail.com
https://www.ufrgs.br/bibliotecas/wp-content/uploads/tutoriais/Mendeley31maio2017.pdf
https://www.ufrgs.br/bibliotecas/wp-content/uploads/tutoriais/Mendeley31maio2017.pdf
http://www.abnt.org.br/
http://www.scielo.br/pdf/rbfis/v11n1/12.pdf


 

 

 DIA DE CAMPO DE FRUTÍFERAS  

 
Nardel Luiz Soares da Silva1195 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Lyara F. Modes1196, Daliana Uemura1197, Jessyca V. Galassi1198, 
Jaqueline Vanneli5, Natalia Cardoso6, Leonardo Mosconi7, Aline Hasper8, 

Nathalia Coroneli9, Paula Bejola10,  
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questão agrícola 

Modalidade: (Pôster/Resumo Simples) 
Palavras-chave: Extensão, Evento, Cultivo. 

 
O grupo PET (Programa de Educação Tutorial) possui um ciclo de oficinas que 
realiza, auxilia e desenvolve palestras, dias de campo, seminários e debates de 
temas, que são feitos com o intuito de contribuir com a formação de engenheiros 
agrônomos comprometidos com o desenvolvimento sustentável e transmitir 
conhecimento a todos os agricultores e produtores. Sendo assim a organização 
do dia de campo de frutíferas, juntamente com 4º ano de agronomia. Os temas 
abordados foram sobre cultivo de amora-preta, framboesa, doviális, oliveira, 
pitaia e videira. O dia de campo foi idealizado para complemento da matéria de 
extensão rural, com o objetivo de os próprios alunos do 4º ano tivessem a 
experiência de saber como organizar e realizar um evento, visando futuramente 
exercer profissionalmente. Foi feito toda parte da estrutura, inscrições, 
certificados, e divulgação, e convite a produtores da região e alunos da 
graduação do centro de ciências agrárias. As inscrições para o dia de campo 
foram disponibilizadas no sistema da UNIOESTE academus, ou no dia do 
evento. Bem como a retirada do certificado de 4 horas do dia de campo pelo 

 
1195 Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, Centro de Ciências Agrárias, campus 

Marechal Cândido Rondon. E-mail: Nardel.Silva@unioeste.br.  
1196 Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, centro de ciências agrárias, campus 

Marechal Cândido Rondon. E-mail: lyara.modes@hotmail.com. 
1197 Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, centro de ciências agrárias, campus 

Marechal Cândido Rondon. E-mail: dalianauemura@hotmail.com.  
1198  Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, centro de ciências agrárias, campus 
Marechal Cândido Rondon. E-mail: jessyca_koly@hotmail.com. 
5 Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, centro de ciências agrárias, campus Marechal 
Cândido Rondon. E-mail: jaqueline.vnll@gmail.com.  
6 Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, centro de ciências agrárias, campus Marechal 
Cândido Rondon. E-mail:nat.cardoso.santos@hotmail.com   
7 Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, centro de ciências agrárias, campus Marechal 
Cândido Rondon. E-mail:leomosconi97@gmail.com. 
8Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, centro de ciências agrárias, campus Marechal 

Cândido Rondon. E-mail: aline-hasper@hotmail.com.  
9 Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, centro de ciências agrárias, campus Marechal 

Cândido Rondon. E-mail: natcotorelli@gmail.com. 
10 Dia de campo de frutíferas, curso de agronomia, centro de ciências agrárias, campus Marechal 
Cândido Rondon. E-mail: paula.bejola@outlook.com 

mailto:jaqueline.vnll@gmail.com
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sistema. Esse evento foi realizado na estação experimental Prof. Antonio Carlos 
dos Santos Pessoa - LINHA GUARÁ, da Unioeste, localizada em Marechal 
Cândido Rondon. Houve apoio do Centro Acadêmico de agronomia, Crea Jr., 
SAAE.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook: https://www.facebook.com/petagronomiaunioeste/  
Instagram: @petagronomia 
 
Referências 
 
PET, Manual de Orientações – PET, 2017. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes>. Acesso em 28 de maio de 
2018. 
 
  



 

 

 DIAGNÓSTICO EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE FOZ 

DO IGUAÇU-PR 

 
Prof. Dr. ROdne Oliveira de Lima1199 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Jean Bart David1200, Wendy Ledix1201 
 

Área Temática: Saúde do Trabalhador 
Linha de Extensão:  Vigilancia em saúde 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: saúde, trabalhador, Foz do Iguaçu, vigilância em saúde 

 
     INTRODUÇÃO  

A ação de extensão Diagnóstico em saúde do trabalhador no Município 

de Foz destinada à implementação de processo contínuo de diagnóstico em 

Saúde do Trabalhador no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. A ação 

de extensão teve como objetivo geral estruturação de um processo permanente 

de diagnóstico em saúde do trabalhador junto à Divisão de Vigilância em Saúde 

do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu-PR.  

Segundo a PORTARIA Nº 1.823, DE 23 DE AGOSTO DE 2012, Art. 2º A 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como 

finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 

pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 

vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a 

redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos 

processos produtivos 

Nesse sentido, durante o período de duração do projeto de extensão, foi 

possível participar nas investigações em campo dos acidentes de trabalho, 

realizar o registro de 171 fichas de notificações de acidentes de trabalho, 

identificação de erros de preenchimento das fichas e participação em 

seminários. 

 
1199 Prof. Dr ROdne Oliveira de Lima, UNILA. E-mail: rodne.lima@unila.edu.br.  
1200 Mestrando Jean Bart David, UNIOESTE. E-mail: jeanbartdvd326@gmail.com. 
1201 Mestrando Wendy Ledix, USP. E-mail: Wendy.ledix@aluno.unila.edu.br. 
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METODOLOGIA 

A ação de extensão “Diagnóstico em Saúde do Trabalhador no Município 

de Foz do Iguaçu, Paraná” foi desenvolvida mediante a consecução das 

seguintes etapas: Capacitação inicial da equipe discente participante da ação de 

extensão. Nesta etapa foram apresentadas aos discentes selecionados para 

participarem da ação de extensão as metas de saúde do trabalhador aprovadas 

no Plano Plurianual do setor saúde de Foz do Iguaçu, relativas ao período 2018-

2021. Em seguida, os discentes foram levados à Divisão de Vigilância em Saúde 

do Trabalhador para observação e reconhecimento das atividades 

desenvolvidas pelo órgão. Os discentes realizaram capacitação teórica, 

mediante a leitura e fichamento de textos selecionados, relacionados à temática 

“Vigilância em Saúde do Trabalhador. Gestão do fluxo de notificações de 

doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Durante todo o desenrolar da 

ação de extensão a equipe de extensionistas atuarão no acompanhamento do 

fluxo de notificações, exercendo atividades administrativas e técnicas destinadas 

ao registro das notificações recebidas e das fichas de investigações de 

acidentes, acompanharam os técnicos em visitas em campo, nas investigações 

dos acidentes de trabalho típicos. Participação em oficinas destinadas à 

apresentação e implementação dos protocolos para a realização de diagnóstico 

situacional em saúde do trabalhador nos distritos sanitários. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

As atividades de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) compõem 

eixo estruturante da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora. Esse fato, em si, evidencia a relevância da VISAT para as políticas 

e ações de saúde levadas a termo no âmbito do SUS. Segundo Machado (1997), 

o conceito de Vigilância em Saúde do Trabalhador é definido como a construção 

de um olhar epidemiológico sobre a relação entre os processos de trabalho e as 

condições de saúde dos trabalhadores, situando-se os riscos e efeitos do 

trabalho sobre a saúde num contexto espacial e tecnológico. Evidentemente, a 

construção desse olhar epidemiológico implica na consideração simultânea 

acerca de componentes sociais, econômicos, tecnológicos e ambientais que 
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influem sobre as condições de trabalho e sobre a saúde dos trabalhadores. 

Nesse sentido, a estruturação de um processo permanente de diagnóstico em 

saúde do trabalhador requer a construção de protocolos de ação que integrem o 

conhecimento sobre os processos produtivos em marcha no território, as 

condições tecnológicas e ambientais sob as quais se processa a produção e, 

finalmente, os riscos e agravos à saúde gerados pelas atividades laborais 

desenvolvidas. Buscando construir um modelo de vigilância em saúde do 

trabalhador que integrasse as diversas dimensões, Jorge Machado, ainda antes 

do advento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, 

assim propôs: Buscando construir um modelo de vigilância em saúde do 

trabalhador que integrasse essas diversas dimensões, Jorge Machado, ainda 

antes do advento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora, assim propôs “Em termos metodológicos, as ações de vigilância 

de saúde do trabalhador, além de sistemáticas, estabelecem, em relação a cada 

caso, um processo específico, construindo a dimensão temporal intrínseca a 

cada ação de vigilância. Essa é desencadeada em etapas, num processo de 

aproximação sucessiva (Machado et al., 1992), com aprofundamento e 

abrangência cada vez maiores, ou seja, grupos de risco são inicialmente 

delimitados a partir de informações gerenciais e por meio da articulação das 

ações de intervenção, investigação e dos serviços de atenção à saúde. São 

realizadas avaliações em que a heterogeneidade dos grupos homogêneos de 

risco é evidenciada e motiva novas estratificações. “Em termos metodológicos, 

as ações de vigilância de saúde do trabalhador, além de sistemáticas, 

estabelecem, em relação a cada caso, um processo específico, construindo a 

dimensão temporal intrínseca a cada ação de vigilância. A primeira fase constitui: 

designar o que é perigoso e quais são os possíveis danos decorrentes, 

estabelecer como são causados os danos e esclarecidas as situações ou os 

fatores de agravamento e de proteção, ou seja, se os danos podem ou não ser 

menos ou mais graves na presença de outros fatores, determinar a severidade 

do risco. Estudos quantitativos comparando diferentes níveis de exposição 

devem ser realizados a fim de permitir a conclusão quanto à quantidade de 
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exposição que causa cada tipo de dano e se é possível determinar um limite 

seguro de exposição, realizar extrapolações no campo da saúde pública e, mais 

especificamente, no campo da saúde ocupacional a fim de tornar clara a 

magnitude do problema, ou seja, a quantidade de casos de doença diante de 

uma dada situação de exposição” (MACHADO, 1997:37-8). Para alcançar a 

eficiência esperada nesse sistema de matriciamento, a literatura especializada 

aponta a necessidade de articulação da Vigilância em Saúde do Trabalhador 

com os serviços de atenção básica à saúde implantados no território (AMORIM 

et alii, 2017). 

RESULTADOS 

Para alcançar os objetivos, foram realizadas a capacitação dos discentes 

que atuam no projeto para conhecer os diferentes sistemas informáticas de 

saúde (SINAN, TABWIN, entre outros) usados na vigilância em saúde. Foi 

realizada a participação na oficina sobre saúde do trabalhador na construção 

civil (Oficina sobre Saúde e Segurança do Trabalhador na Construção Civil) 

organizado pela nona regional de saúde de Foz do Iguaçu. Foram realizadas 

duas oficinas sobre direito à saúde para os profissionais de saúde que atuam 

na vigilância sanitária pela equipe do projeto. Os discentes atuaram no 

acompanhamento dos técnicos de vigilância em saúde nas visitas de campo. 

Foram realizadas várias visitas seguindo o fluxo dos acontecimentos dos 

acidentes de trabalho. As visitas foram realizadas nas empresas onde ocorreram 

os acidentes e na casa das vítimas. Para acompanhar o fluxo dos acidentes de 

trabalho e planejar oficinas de capacitação aos profissionais de saúde onde são 

feitas as notificações de acidentes de trabalho, foi montado uma planilha no 

EXCEL, onde foram registrados todos os acidentes de trabalho que ocorreram 

durante o ano de 2018.Na tabela embaixo, foram registradas 171 fichas de 

acidentes de trabalho (típico, trajeto) que ocorreram durante o ano de 2018 pelos 

discentes extensionistas, nas quais 97 acidentes de trabalho típicos e 74 

acidentes de trabalho de trajeto. 

CONCLUSÕES 
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Com as atividades já desenvolvidas, foi possível contribuir nos seguintes 

itens: Expandir as notificações de doenças e acidentes relacionados ao trabalho, 

realizar a meta de investigação dos acidentes de trabalho típico na cidade de 

Foz do Iguaçu por mês, realização de diagnóstico em saúde do trabalhador de 

fronteira, promoção da melhoria do processo de gestão das notificações de 

agravos à saúde relacionados ao trabalho no município de Foz do Iguaçu. Em 

geral, o projeto de extensão permitiu aos discentes atuantes adquirir 

conhecimentos importantes para sua formação e a parceria do departamento de 

vigilância sanitária com o curso de saúde coletivo da UNILA vem sendo frutuoso 

para ambos as partes. 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Prof.Dr. Rodne Oliveira de Lima. Email: rodne.lima@unila.edu.br 
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 EDUCAÇÃO DO CAMPO E CONHECIMENTO ESCOLAR: 

ACOMPANHAMENTO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES DE 

APRENDIZAGEM EM DESCOMPASSO COM A SÉRIE 

 
 (Coordenador da Ação de Extensão) Cecília Maria Ghedini1202  

Participantes: Marcia Eduarda Kielba1203 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Formação de Professores) 

Modalidade: (Pôster/ApresentaçãoCultural) 
 
 
Palavras-chave: Educação do Campo; Acompanhamento; Não-aprendizagens. 

. 
Este trabalho desenvolve-se com base numa atividade de extensão intitulada: 
“Educação do Campo e conhecimento escolar: acompanhamento aos 
estudantes com necessidades de aprendizagem em descompasso com a série” 
e situa-se no contexto do Projeto de Extensão: “Fortalecimento das Escolas 
Públicas do Campo da Região sudoeste do Paraná na perspectiva da Educação 
do Campo: Rearticulação da Escola e Rede de Formação de Educadores”, que 
se propõe a atender a demanda das Escolas Públicas do Campo da rede 
estadual de ensino - Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. No plano 
da prática se dá na perspectiva de garantir o acesso dos estudantes ao 
conhecimento historicamente sistematizado, reafirma função social da escola 
que, em muitos casos não é alcançada, pois há adolescentes que avançam na 
relação idade-série, mas não se apropriam dos saberes necessários ao nível de 
estudo na mesma proporção. Cabe, neste sentido, iniciativas deste Projeto de 
Extensão para criar espaços que acompanhem estas não-aprendizagens no 
sentido de superá-las com práticas que tenham como foco a leitura e a escrita, 
a decodificação de problemas, a comunicação dos gêneros textuais e o 
desenvolvimento do estudante para que se integre de forma plena na série em 
que está matriculado. É preciso considerar que grande parte dos alunos estuda 
em escolas da cidade, também pela crença cultural – fortalecida pelo processo 
de nucleação – de que as escolas da cidade têm condições de produzir melhores 
resultados em relação ao conhecimento. Em parte, as escolas do campo, 
realmente, têm apresentado menor alcance em relação aos recursos, estrutura 
e acesso a tecnologias, o que prejudica o processo de apropriação dos 
conhecimentos por parte dos estudantes e gera preocupação às famílias em 
relação aos estudos, inserção cultural e projetos de futuro de seus filhos. Nesse 
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sentido, busca-se um olhar a partir das pedagogias progressistas, o que supõe 
espaços e instrumentos que permitam aos professores dialogar sobre os 
conteúdos e as formas mais apropriadas para ensinar e organizar o trabalho de 
sala de aula, assim como da parte dos estudantes, consequentemente, ter maior 
autonomia sobre seu processo de estudo. Produz-se um cenário onde há uma 
dupla responsabilidade no processo de apropriação do conhecimento: identificar 
o que é tarefa do professor e o que é tarefa do estudante no processo de 
formação. Nesta lógica, têm-se como objetivos principais acompanhar os 
estudantes que no processo pedagógico tenham sido identificados com 
necessidades de apropriação de instrumentos específicos das linguagens, da 
leitura e da escrita; registrar os instrumentos utilizados juntamente com a 
pedagoga da escola de modo a produzir protocolos diante das necessidades que 
se manifestem recorrentes; e articular os estudantes do processo de 
acompanhamento ao “Coletivo da Biblioteca e Hora da Leitura”. 
Metodologicamente se desenvolve o acompanhamento dos estudantes com 
dificuldades, na busca superar as não-aprendizagens com base na leitura, 
escrita, decodificação de problemas e comunicação de gêneros textuais, 
aplicação de provas diferenciadas a partir do nível de apropriação alcançado 
durante os períodos estabelecidos tratando conjuntamente desse momento com 
o pedagogo e o professor da disciplina, para que assim o estudante se sinta 
integrado na série em que se encontra matriculado. Neste processo de 
acompanhamento da aprendizagem, visando superar o descompasso entre a 
série e no nível de apropriação dos instrumentos necessários, para dar conta 
dos objetivos em curso naquele ano letivo, a pedagoga, juntamente com os 
professores identificam quais são as necessidades de aprendizagem. Depois, se 
organizam atividades para que a bolsista assista estes alunos e os acompanhe 
no espaço destinado à hora da leitura e ao “Coletivo da Biblioteca”. Essas 
atividades, depois de analisadas pela pedagoga e os professores da série, 
passam a compor um protocolo que poderá ser usado nos anos seguintes. A 
bolsista registra e organiza estes “protocolos”, uma prática de registro, com o 
propósito de contribuir para a eficácia deste sistema. Além disso, apoia o 
Coletivo da Biblioteca responsável pela hora da leitura do qual estes estudantes 
que estão sendo acompanhados também fazem parte. Espera-se com este 
trabalho aprofundar os conhecimentos dos estudantes ao superarem as não-
aprendizagens, disponibilizando lhe um espaço de acompanhamento, a fim de 
que não avance de série sem se apropriar dos conhecimentos que necessita. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Cecília Maria Ghedini: telefone (46) 999780573 
E-mail: cemaghe@gmail.com  
Marcia Eduarda Kielba: telefone (46) 988072504 
E-mail: marciakielba@hotmail.com  
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: CUIDADOS COM O PÉ DIABÉTICO 

 
Lili Marlene Hofstätter¹ (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Francyelle dos Santos Soares², Cássia Aparecida Corna Stelle³, 
Elias Schneider³, Everlaine Santos³, Felipe Ferraz Fideles³,  

Luana Lunardi Alban ³, Mariel Ferrando³ 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Atenção a grupo de pessoas com necessidades especiais 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: diabetes; enfermagem; educação em saúde 

 
Introdução: O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico 
caracterizado por hiperglicemia persistente decorrente de deficiência na 
produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os casos, ocasionando 
complicações a longo prazo. A International Diabetes Federation estimou que, 
em 2015, 8,8% da população mundial com idade entre 20 e 79 anos era 
portadora do distúrbio; ainda segundo essa projeção, em 2040 642 milhões de 
pessoas terão desenvolvido a doença. Estilo de vida sedentário, transição 
nutricional, crescimento e envelhecimento populacional, maior sobrevida dos 
pacientes com diabetes e maior frequência de aumento de peso são alguns dos 
fatores que levam ao aumento da prevalência da doença. Entre as complicações 
crônicas do diabetes, encontra-se a nefropatia diabética, retinopatia diabética, 
neuropatia diabética, pé diabético, doença cardiovascular, doença arterial 
coronariana, doença arterial obstrutiva periférica e doença cerebrovascular. O 
pé diabético é definido pela OMS como “situação de infecção, ulceração, ou 
também destruição dos tecidos profundos dos pés associada a anormalidades 
neurológicas e vários graus de doença vascular periférica, nos membros 
inferiores de pacientes com diabetes mellitus”; um estudo realizado na região 
metropolitana do Rio de Janeiro revelou uma incidência treze vezes maior de 
amputação de membro inferior em pacientes portadores de diabetes quando 
comparado com a população geral, constituindo um grave problema de saúde 
pública se considerado as consequências deste evento para os pacientes e os 
gastos envolvidos nessa ação. É de consenso geral que prevenir e rastrear 
precocemente as ulcerações de membro inferior são as medidas mais efetivas 
para a prevenção desta complicação; nesse sentido, a educação em saúde ao 
paciente diabético voltada a cuidados com os pés mostra-se eficaz para a 
prevenção de amputação de membro inferior. Objetivo: Orientar os pacientes 
atendidos no ambulatório sobre os cuidados para a prevenção do pé diabético 
como complicação do diabetes. Justificativa: Este trabalho faz parte do projeto 
de extensão “Equipe multiprofissional em atendimento a pacientes diabéticos no 
centro de reabilitação da física da Unioeste”. A educação em saúde se mostra 
uma importante ferramenta para a prevenção de agravos relacionados ao DM 
tipo 2, reduzindo os gastos dos serviços de saúde. Metodologia: Orientações 
verbais, no momento da consulta de enfermagem no atendimento ambulatorial, 
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aos pacientes diabéticos. Resultados: As orientações dadas aos pacientes são: 
examinar os pés diariamente (atentando-se para a presença de bolhas, 
rachaduras e/ ou vermelhidão), secar os pés muito bem (principalmente entre os 
dedos), lavar os pés diariamente com sabão neutro e água morna, cortar as 
unhas não muito curtas com tesoura própria e em linha reta, não andar descalço, 
usar creme hidratante (exceto entre os dedos), usar meias de algodão sem 
costura e sem elástico, não colocar os pés “de molho”, usar sapatos confortáveis, 
não cortar calos ou verrugas, não tirar as cutículas, antes de calçar sapatos e 
meias verificar se não há nada que pode machucar o pé. Conclusão: As 
pessoas com DM são responsáveis por cerca de 95% de seus cuidados, e por 
este motivo o foco no desenvolvimento do autocuidado se mostra tão importante 
para a prevenção do pé diabético como uma complicação crônica. Além disso, a 
conscientização e participação direta do paciente diabético tende a levar uma 
maior adesão deste ao tratamento. Dessa forma, conclui-se que a educação em 
saúde, além de melhorar a qualidade de vida do paciente atendido, diminui 
drasticamente os gastos dos serviços de saúde com o atendimento das 
complicações desse distúrbio. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
lm_hofstatter@yahoo.com.br  (45) 99972-6420 
cassiacorna@gmail.com (45) 99994-6612 
 
Referências 
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 EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE: UM EXERCÍCIO DE ANÁLISE NA 

PRÁTICA DO PROJETO PATRONATO-CASCAVEL UNIOESTE1204 

 
Valdecir Soligo1205  

Participantes: Aline Dario Silveira1206, Marina Emanuelle Ferreira1207. 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Humano 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Patronato; Processos; Nova Gestão Pública. 

 
O Patronato é um órgão da execução penal, que tem como função precípua a 
prestação de assistência integral e gratuita aos albergados e aos egressos de 
sistema penitenciário.  
O Projeto de Extensão intitulado “Patronato Cascavel – Unioeste” realiza um 
trabalho de acompanhamento dos assistidos por meio de uma equipe 
multidisciplinar (direito, assistência social, psicologia, pedagogia e 
administração) composta por bolsistas recém-formados, acadêmicos e 
professores orientadores do ensino superior. Nesse estudo o foco é o campo da 
Administração, analisando, sob a perspectiva da Nova Gestão Pública (New 
Public Management), dois procedimentos do Patronato relacionados a eficiência, 
a eficácia e a efetividade. O método adotado foi a pesquisa participante. A Nova 
Gestão Pública se constitui em um novo marco teórico, introduzindo a 
perspectiva gerencial na prática da gestão pública em substituição à visão 
burocrática (MARTINS; PIERANTI, 2006). Entre os modelos da Nova Gestão 
Pública, escolhemos para análise o modelo de Orientação para o Serviço 
Público, que tem como diretrizes o foco no cidadão, a ênfase na aprendizagem 
social, a garantia da participação e responsabilidade social, a colaboração entre 
agências, a transparência e controle social e a criação de uma cultura que ligue 
cidadãos, funcionários e políticos, entre outros. Enfim, é um modelo orientado ao 
cidadão e aos resultados, por meio do planejamento e indicadores de 
desempenho (LINO, 2009). Os principais indicadores de desempenho são: (i) 
eficiência, (ii) eficácia e (iii) efetividade. A eficiência está relacionada com o 
método, como fazer certo as coisas e com o uso racional dos recursos; carrega 
ínsito o conceito de economicidade. A eficácia refere-se ao alcance de 
resultados, de fazer as coisas certas e à capacidade de obter o efeito desejado, 

 
1204 Projeto financiado com recursos do Fundo Paraná e da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Administração Penitenciária e Programa de Extensão Universidade Sem Fronteiras 
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o que pressupões a escolha racional de objetivos. Já a efetividade diz respeito 
aos impactos das ações sobre o ambiente, ou seja, sobre a qualidade do 
resultado das ações em relação à sociedade ou a comunidade (CHIAVENATO, 
2000; CASTRO, 2006; LINO, 2009). Rodrigues (2012), indica outros conceitos 
associados à eficiência, como a produtividade, a qualidade, a celeridade, a 
presteza, a desburocratização e a flexibilização da administração pública. Torres 
(2004) destaca que a eficácia não considera os meios e os mecanismos para o 
alcance dos objetivos organizacionais, logo, pode alcançá-los sem ser eficiente. 
Torres (2004) considera que a efetividade está vinculada à tomada de decisão 
sobre a escolha de políticas públicas, uma vez que há uma priorização para 
ações estatais e estas irão atender um grupo de atores sociais em detrimento de 
outros. Após a análise de procedimentos no Patronato de Cascavel, 
identificamos duas práticas afetadas por contexto externo que influenciam na 
obtenção da eficiência, da eficácia e da efetividade de tais práticas. A primeira 
delas é o Procedimento de pagamento de bolsa, que se inicia com a emissão 
dos recibos de pagamento e coleta de assinatura referentes aos (i) bolsistas 
recém-formados, (ii) orientadores e (iii) estagiários. Os recibos são 
encaminhados à área financeira da Unioeste, após procedimentos internos o 
trâmite dos recibos (i) e (ii) segue para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior/PR (SETI), já os recibos (iii) são encaminhados ao Patronato 
Central, em Curitiba, e após segue à Secretaria Estado da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária (SESP). Na ocorrência de alguma necessidade de 
alteração ou problema, o trâmite a ser feito é o inverso, o que torna o processo 
moroso e oneroso. A eficiência fica comprometida porque não há um 
procedimento padrão para atender as especificidades do Patronato; claramente 
não há um trabalho de colaboração entre agências para a gestão desse serviço 
de responsabilidade compartilhada entre os agentes. A segunda prática é a do 
Controle de Atendimento aos Egressos. Desde o início das atividades, em 
Janeiro de 2018 a Abril de 2019, foram realizados 16.697 atendimentos de 
assinaturas de confirmação de presença. Estes dados demonstram que o 
Patronato de Cascavel foi eficaz, atingindo uma média de 1.114 atendimentos 
mensais, superior à meta estabelecida. Outros atendimentos foram realizados: 
1.392 da área de psicologia, 987 da área de direito, 1.053 da área pedagógica e 
1.600 da área de assistência social. Um indicador importante de efetividade seria 
o índice de reincidência dos atendidos se não houvesse a dificuldade de 
mensuração pela inexistência de rede interligando os sistemas estaduais do 
judiciário. Entretanto, podemos considerar que os serviços realizados pelo 
Projeto Patronato Cascavel estão sendo efetivos pelo aumento da procura de 
atendimentos especializados entre os egressos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Patronato Penitenciário de Cascavel, localizado na Av. Assunção, Nº1757, Sala 
229 / 230. Telefone para contato (45)3326-6791. E-mail: 
pcascavel@depen.pr.gov.br 
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ENCONTRO SOBRE INTERNACIONALIZAÇÃO PARA O CURSO DE 

AGRONOMIA  

 
Nardel Luiz Soares da Silva (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Arthur Kinkas dos Santos Silva², Camila da Cunha Unfried², 
Daliana Hisako Uemura Lima², Jaqueline Vanelli², Jessyca Vechiato Galassi², 

Leonardo Backes Mosconi², Lucas Casarotto², Jacqueline Cristina da Cruz², 
Lyara Franssoice Modes², Maria Antonia Urnau², Aline Rafaela Hasper², Natália 

Cardoso dos Santos², Nathália Cotorelli², Paula Caroline Bejola²  
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: estágio; experiência profissional; mercado de trabalho. 

 
O Programa de Educação Tutorial (PET), é um programa de educação 
extracurricular, que através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, busca 
propiciar aos alunos conhecimentos e experiências que complementem sua 
formação acadêmica. O Grupo PET-AGRONOMIA da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, Campus Marechal Candido Rondon, foi o quarto grupo PET a 
ser fundado nesta instituição, que conta atualmente com cinco grupos PET. O 
mesmo foi criado com o objetivo de estimular alternativas ao modelo tradicional 
de educação, possibilitar o envolvimento dos docentes e discentes em um 
processo de educação mais complexa e comprometido com a transformação da 
realidade regional, no qual o ensino, a pesquisa e a extensão estejam contidos 
de forma indissociada. O grupo iniciou suas atividades em dezembro de 2010, 
com o tema norteador Extensão Rural e Desenvolvimento Rural Sustentável, 
composto inicialmente por 12 alunos bolsistas e um professor tutor, Armin 
Feiden, o qual permaneceu na coordenação até dezembro de 2016, quando o 
professor Nardel Luiz Soares da Silva assumiu a coordenação e permanece até 
o momento. Atualmente o grupo é composto por 14 alunos, sendo 12 bolsistas, 
todos acadêmicos do curso de agronomia desta mesma instituição.  
Dentre os últimos eventos e atividades de 2018 e 2019, estão a busca por 
maiores informações acerca do desenvolvimento profissional na área da 
engenharia agrônomica. Desta forma, em novembro de 2018 foi realizada a 
palestra com o setor de internacionalização da UNIOESTE, abordando a 
importância em internacionalizar-se, oportunidades para o setor de agronomia e 
acadêmicos, empresas conveniadas para estágio, programas de intercâmbio e 
demais informações voltadas para acadêmicos de graduação e pós-graduação 
de agronomia, bolsas, mestrado e doutorado sanduíche e demais informações 
importantes. No evento foram apresentados vídeos conferência com 4 
acadêmicos de agronomia que estavam em estágio no momento do encontro; 
relatos de experiência de acadêmicos (Argentina, Alemanha, Austrália, Estados 
Unidos e México) ; e a presença de um profissional da área de recrutamento de 
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empresas da área. Totalizando 12 palestrantes e com registro de 52 
ouvintes/participantes no dia.  
A importância da internacionalização das instituições de ensino superior tem sido 
salientada pela União Europeia desde a década de 90 e assuntos relacionados 
a essa inclusão com excelência tem sido tema de discussão (Ramos, 2014). 
Estudantes, pesquisadores e docentes também buscam inserir nessa realidade, 
uma vez que se verifica que essa atitude potencializa a empregabilidade 
(Ramos, 2007; Ramos, 2014)  
Constata-se, assim, uma valorização da carreira internacional dos docentes que, 
em alguns países e áreas de investigação, se tornou um motivo e um requisito 
para empreender e desenvolver uma carreira no setor acadêmico. De fato, a 
mobilidade internacional valoriza os profissionais em questão e aumenta a sua 
competitividade no setor acadêmico, proporcionando-lhes oportunidades de 
carreira (Bauder, 2015). 
Assim, a experiência profissional é totalmente relevante para formação do aluno 
durante a vida acadêmica e apresentar relatos reais e atuais foram considerados 
pelos participantes muito proveitoso. Está sendo planejado uma sequência para 
essa atividade do projeto para o ano de 2019 novamente.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook: PET Agronomia Unioeste 
Instagram: @petagronomiaunioeste 
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ENSINO DE PROGRAMAÇÃO NA ESCOLA: DESPERTANDO NOVOS 

TALENTOS 

 
Fabiana Frata Furlan Peres1208 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Camila Marques Rodriguez2, Carina Aragão de Moraes3, Carlos 
Pedroso4, Claudio Roberto Marquetto Mauricio5, Eliane Nascimento Pereira6, 
Eliton Machado Franco7, Gabriel Horst Montoanelli 8, Jedson Gabriel Ferreira 

de Paula9, Joana Pacheco Rolim10, Natã Rafael Cruz de Jesus11, Rômulo 
César Silva12 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégia de ensino/aprendizagem 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Lógica de Programação; Aprendizagem; Tecnologia. 
 
Uma das principais habilidades desenvolvidas nos cursos de graduação em 
computação e outros da área de exatas é a elaboração de algoritmos, descrição 
de comandos que quando executados geram atividades finitas e sequenciais 
(FARRER et al., 1999). Essa habilidade está fortemente ligada ao pensamento 
computacional, que consiste na formulação de resoluções de problemas, vista 
como essencial a todos os seres vivos e não apenas para os profissionais da 
computação. Mesmo havendo grandes oportunidades profissionais, a 
computação acaba não atraindo muitos jovens, talvez pela desinformação sobre 
o que seria a computação e o que é ensinado no curso. No Brasil, existe pouco 
estímulo, no ambiente da escola básica, para os jovens desenvolverem essa 
habilidade, fazendo com que eles só aprendam sobre temas relacionados dentro 
das universidades. Esses jovens tendem a apresentarem dificuldades nos 
primeiros anos do cursos, contribuindo com o alto índice de evasão e 
consequentemente com o déficit de profissionais (FARIAS; NETTO; PILLETTI, 
2014). Considerando o contexto atual, esse projeto tem por objetivo desmitificar 

 
1208 Doutora, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: fabiana.peres@unioeste.br.  
2 Graduanda, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: 
camila.rodriguez@unioeste.br. 
3 Graduanda, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: 

carina.moraes@unioeste.br. 
4 Graduando, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: 

carlos.pedroso@unioeste.br. 
5 Doutor, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: claudio.mauricio@unioeste.br. 
6 Doutora, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: eliane.pereira@unioeste.br. 
7 Graduando, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: eliton.franco@unioeste.br. 
8 Graduando, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: 

gabriel.montoanelli@unioeste.br. 
9 Graduando, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: jedson.paula@unioeste.br. 
10 Graduanda, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: joana.rolim@unioeste.br. 
11 Graduando, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: nata.jesus@unioeste.br. 
12 Doutor, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: romulo.silva@unioeste.br. 
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a área da computação e despertar o interesse nos jovens, introduzindo-os ao 
mundo do desenvolvimento de software, por meio do ensino de lógica 
computacional para resolução de situações-problemas, ainda no ensino básico. 
O projeto está sendo realizado numa Escola Estadual com alunos do 7º ao 9º 
ano no contraturno. No projeto são desenvolvidas atividades no computador e 
atividades de “computação desplugada”, ambas possuem características lúdicas 
de ensino. O lúdico mantem os alunos em atividades consideradas cansativas 
ou enfadonhas (CORDOVIL; SOUZA; FILHO, 2016), comum no ensino de 
conceitos básicos de computação, já que são abstratas e confusas, para a faixa 
etária. As atividades realizadas no computador utilizam recursos do ambiente 
Code.org. As atividades desplugadas conectam problemáticas do cotidiano com 
o contexto computacional e vice-versa, ampliando a capacidade do indivíduo de 
abstrair e buscar soluções. O Code.org oferece diversos recursos para o ensino 
de computação, desde atividades para crianças de 4 anos de idade até 
adolescentes em níveis mais avançados. No âmbito deste projeto estão sendo 
utilizadas atividades de níveis iniciais, como os contidos no curso nomeado de 
“Curso 2”. Embora esse curso seja recomendado pelo ambiente code.org à 
alunos do 2º ao 5º ano, foram considerados adequados aos alunos atendidos 
por este projeto já que corresponde ao primeiro contato dos mesmos com o 
assunto. Além disso, os exercícios que são desenvolvidos no “Curso 2” são 
atividades onde o personagem desloca-se por um tabuleiro utilizando comandos 
como: direita, esquerda, para cima e para baixo, realizando algum tipo de 
desafio. Em conjunto, estão sendo intercaladas atividades de “computação 
desplugada” aonde o raciocínio é similar. Nas atividades de “computação 
desplugada” os alunos utilizam papel, caneta e a lousa para apresentação e 
discussão de resoluções em equipe na sala. Os resultados alcançados com esse 
projeto estão sendo medidos por dados estatísticos de cunho qualitativo, através 
de observações diretas, registro de relatos ao longo das aulas e conversas com 
os professores do ensino básico curricular desses alunos, principalmente os 
professores de matemática e português, buscando identificar algum tipo de 
mudança comportamental. 
  
Forma(s) de contato com a ação 
 
Através dos e-mails dos participantes, é possível solicitar a realização do curso 
em uma determinada escola, ou através do fone (045 3576-8804). 
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ESTUDANTES DE MEDICINA FAZENDO A DIFERENÇA – FIGHT LIKE A 

GIRL 

 
Roberto Shigueyasu Yamada1209 

Participantes: Angélica Dettoni Modzinski2, Bruna Cristina Parlow Hefle2, Caio 
Eduardo Alves de Oliveira Paes Leme Goulart2, Camila Pereira Ramos 

Severino2, Carlos Eduardo Longo2, Charles Gabriel Fernandes2, Emanuely dos 
Santos Silva2, Guilherme Alfonso Vieira Adami2, Hellen Camila Marafon2, 

Romana Suelly Della Torre Marzarotto2, Vitor Nakayama Shiguemoto2.  
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: (Pôster/Resumo Simples) 
Palavras-chave: saúde da mulher, violência, direitos da mulher 

 
A violência de gênero é um fenômeno mundial e complexo, que afeta direta ou 

indiretamente todas as mulheres, independentemente da classe social. Ela é 

definida como qualquer ação dirigida a uma mulher, exclusivamente, pelo fato 

de ser mulher, e que cause danos físicos, sexuais ou psicológicos no ambiente 

público ou privado podendo levar, no seu extremo, a morte. Dessa forma, o 

objetivo desta ação foi conscientizar e preparar as mulheres para que elas 

tenham a autonomia de se defenderem em casos de ameaça, inclusive diante 

de um agressor maior e mais forte, por meio do emprego de técnicas simples e 

efetivas. 

O evento, realizado pelos participantes do projeto Estudantes de Medicina 

Fazendo a Diferença – Francisco Beltrão, partiu, então, da necessidade de se 

discutir sobre a violência de gênero e promover a autoestima e empoderamento 

da mulher de modo teórico e prático. A ação consistiu em dois momentos, 

contando com a capacitação teórica, incluindo rodas de conversa e aula prática. 

Na parte teórica, realizada no dia 17 de maio, foram abordados temas referentes 

ao atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, conduzida 

pela advogada Jessica Brum Barancelli além de uma roda de conversa mediada 

pela psicóloga Raoany de Souza Ribeiro sobre relacionamento abusivo. A 

segunda etapa, ocorreu no dia 18 de maio e contou com abordagem teórico-

prática, por meio de uma introdução aos princípios da autodefesa com a 

utilização de técnicas da Defesa Pessoal, ambas realizadas pelo instrutor Álvaro 

Alexandre Francescon, da academia Gracie Barra de Francisco Beltrão. Em 

 
1209 Coordenador da ação de extensão e docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
no curso de Medicina, campus Francisco Beltrão. E-mail: roberto.yamada@unioeste.com.br 
2 Participantes do projeto Estudantes de Medicina Fazendo a Diferença e discentes da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no curso de Medicina, campus Francisco Beltrão. 
Email: ifmsa.fb@gmail.com  

mailto:roberto.yamada@yahoo.com.br
mailto:ifmsa.fb@gmail.com
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seguida, houve a aula prática de defesa pessoal para consolidação das técnicas 

de neutralização e bloqueio de agressões.  

O evento, que teve um púbico de 60 pessoas,  resultou no estímulo ao debate e 

ao pensamento crítico acerca da violência contra a mulher por meio de rodas de 

conversa e da capacitação das participantes a respeito das formas de violência 

e pontos de assistência à mulher, além de empoderar as mulheres em relação 

às suas capacidades e habilidades a partir das ferramentas ensinadas durante 

a aula.  

Nesse sentido, a ação “Fight Like a Girl” foi idealizada com o intuito de unir e 

empoderar mulheres por meio da conscientização de suas condições e direitos 

e por meio do aprendizado de defesa pessoal, para que essas possam ter uma 

resposta efetiva diante de uma possível agressão. A defesa pessoal, portanto, 

se encaixa em dois de três níveis de prevenção da violência, uma vez que o 

indivíduo treinado pode tanto prever que a violência ocorra, sendo este o nível 

primário de prevenção; e, caso não haja alternativa, poderá elaborar uma 

resposta imediata capaz de possibilitar pronta reação, promovendo a 

autopreservação, sendo este o nível de prevenção secundário. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
- ifmsa.fb@gmail.com;  
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 EXPERIÊNCIA VIVENCIADA POR ENFERMEIRA NA ATUAÇÃO COM 

ACUPUNTURA EM AMBULATÓRIO DE VÍNCULO UNIVERSITÁRIO 

 
Sheila Karina Lüders Meza1210 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Fabieli Borges1211, Bruna Badotti Maciel1212, Lucas Almeida da Rocha1213 
 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Promoção da Saúde e Qualidade de Vida 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Acupuntura; Enfermagem; Programa de Extensão. 

 
Resumo 
 
Objetivou-se descrever a experiência vivenciada de uma enfermeira que aplica 
Acupuntura em um ambulatório vinculado a uma Universidade pública de ensino. 
Foi uma positiva experiência que propiciou atender pacientes da comunidade 
acadêmica e externa, com as mais diversificadas queixas, refletindo no 
conhecimento em franco crescimento desta prática, por parte da sociedade. 
Somado a isto, propicia o fortalecimento de identidade e visibilidade profissional 
enfermeiro atuante neste cenário. 
 
Apresentação 
 

As Práticas integrativas e Complementares (PICs) no sistema público de 

saúde têm origem de longa data. Aprovada pela Portaria 971 do Ministério da 

Saúde em maio de 2006, traz uma relação de modalidades incorporadas no rol 

dessas práticas, tais como a Medicina Tradicional chinesa (MTC) e, dentro desta, 

contempla a Acupuntura (TELESI JÚNIOR, 2016).  

A acupuntura é uma prática antiga na qual agulha são inseridas na pele do 

paciente em uma variedade de pontos do corpo, chamado de meridianos (BAO 

 
1210Mestre, Docente, Farmácia, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas (CCMF), Cascavel 

– Paraná, sheila.meza@unioeste.br. 
2Mestre, Especialista em Gerenciamento de Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica, 

Docente colaboradora, Enfermagem, Centro de Ciências Biológicas e Saúde (CCBS). campus 
Cascavel/PR. Acupunturista colaboradora do Programa Re-vivendo a Saúde: Os Benefícios da 
Naturopatia da UNIOESTE. E-mail: fabieliborges6@gmail.com.  
3Discente, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e Saúde (CCBS), campus Cascavel/PR. 
E-mail: brunabadotti@hotmail.com. 
4Discente, Letras Espanhol, Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), campus. E-
mail: exemplo@exemplo.com. 
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et al., 2018; BAVIERA et al., 2019). Seu mecanismo de ação consiste em levar 

ao aumento do fluxo sanguíneo nos capilares, a partir da inserção da agulha, 

liberar peptídeos opioides locais que leva à redução da inflamação e estimulação 

de áreas específicas do cérebro (BAVIERA et al., 2019; CHENG, 2014).  

Uma Universidade pública de ensino no Oeste do Paraná possui um 

ambulatório que comtempla uma diversidade de práticas para a comunidade 

acadêmica e externa. Integrado a este ambulatório está o projeto de extensão 

intitulado “Programa Re-vivendo a Saúde: Os Benefícios da Naturopatia”, o qual 

atua desde 2008. A acupuntura é realizada por profissionais voluntários, da área 

da saúde e entre eles, o enfermeiro.  

Frente ao exposto, este estudo tem por objetivo descrever a experiência de 

uma enfermeira que realiza a Acupuntura em um ambulatório vinculado à uma 

Universidade pública de ensino.  

 
Procedimentos Adotados 
 

Trata-se de um relato de experiência, a cerca da vivência de uma 

enfermeira que realizada a prática de Acupuntura em um ambulatório com 

vínculo universitário. A vivência contempla o período de janeiro de 2017 à abril 

de 2019, tendo como população a comunidade acadêmica e externa. Estes 

recebem atendimento uma vez na semana com uma duração de 40 a 60minutos, 

aproximadamente seis sessões, respeitando o calendário acadêmico da 

Universidade.  

Foi possível direcionar a experiência da vivência da enfermeira nesta 

prática sob dois olhares, a saber: “Aspectos relacionados ao público atendido 

com Acupuntura” e “Acupuntura como um campo inovador de atuação para a 

enfermagem”. 

 

Resultados 
 
Aspectos relacionados ao público atendido com Acupuntura 

Como experiência de atuação neste período, é possível identificar 

inicialmente, uma importante demanda que o ambulatório possui para 
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atendimento com a Acupuntura, o que remete à uma expansão de conhecimento 

sobre a existência e eficácia desta prática. Foram aproximadamente 250 

atendimentos de pacientes, em sua maioria, da comunidade acadêmica 

compreendida pelo corpo docente, servidores e discentes; e comunidade 

externa, geralmente via articulação com a Unidade primária de Saúde do local.  

As queixas que justificaram a procura estiveram relacionadas com 

ansiedade, estresse, cansaço mental e físico, seguido de algias em coluna, 

tabagismo e compulsão alimentar. Os aspectos emocionais estão cada vez mais 

atingindo as pessoas, sejam elas no trabalho com reflexo na família, no círculo 

social. Assim, é necessário que estes recebam uma assistência de forma 

integral, sendo possível com os fundamentos da Acupuntura, motivo que, por 

vezes, levam os indivíduos a procurarem esta modalidade de atendimento.  

Ressalta-se que dependendo da queixa, a enfermeira orienta que a 

Acupuntura seja uma modalidade complementar de tratamento. Torna-se assim 

necessário, um trabalho multidisciplinar em determinados casos, como por 

exemplo, casos complexos de depressão e anorexia em que a conduta da 

enfermeira foi orientar o paciente para um trabalho em paralelo a psiquiatria, 

psicólogos, endocrinologistas e nutricionistas, conforme as especificidades dos 

casos.  

Corrobora neste aspecto, uma pesquisa realizada com mulheres adultas 

hipertensas, assistidas por equipe multidisciplinar em uma unidade de saúde de 

família que apresentavam dificuldades de controle da PA. Esse serviço oferece 

atendimento regular em modalidades de acupuntura, fitoterapia, Reiki e Yoga. O 

estudo concluiu que a acupuntura, utilizando uma técnica associada a laser, 

auxiliou no controle agudo da pressão arterial destas mulheres, de modo a 

apresentar a Acupuntura como possibilidade terapêutica no que tange ao 

cuidado de enfermagem à perfil de pacientes (ALVIM et al., 2017). 

Experienciar esta forma de assistência ao indivíduo leva às reflexões sobre 

o papel do enfermeiro no seu processo de trabalho, corroborando com o que 

prevê a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 

que atua nos campos da promoção à saúde, prevenção de agravos, manutenção 
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e recuperação da saúde baseada em modelo de atenção humanizada e centrada 

na integralidade do indivíduo (BRASIL, 2015).  

 

A Acupuntura como um campo inovador de atuação para o enfermeiro  

A enfermagem possui como objeto de trabalho o cuidado, sendo este ele, 

a essência e o foco central da enfermagem enquanto disciplina acadêmica e 

profissão (LEININGER, 1991). Desse modo, a fim de que o cuidado se torne uma 

prática verdadeiramente humana, o indivíduo deve ser visto além do corpo 

materializado e não apenas numa visão biologicista, reducionista e curativa 

(ROCHA, ANGELIM, ANDRADE et. al, 2015).  

 Este contexto leva a questionamentos tais como enfrentar um modelo de 

assistência médicocentrado, hospitalocêntrico, fragmentado e mecanicista. Na 

enfermagem, isso é uma importante ação a ser considerada. No Brasil, a 

acupuntura tem sido defendida como especialidade médica pelo Conselho 

Federal de Medicina, contudo, foi aceita como especialidade no âmbito dos 

Conselhos de outras categorias profissionais de saúde. Para o enfermeiro, a 

atuação como acupunturista, é respaldado por resolução pelo Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN, 2018). 

Uma importante reflexão sobre esta temática ocorre em virtude deste 

programa fazer parte de um projeto de extensão (atualmente caracterizado como 

Programa). Isto leva a uma questão de complemento às atividades curriculares 

dos discentes no curso de graduação. É essencial expandir esta prática “para o 

enfermeiro nas universidades e instituições de saúde, públicas e privadas, para 

que se torne uma prática multiprofissional, compartilhada, ética, em benefício da 

população brasileira” (KUREBAYASHI, OGUISSO, FREITAS, 2009, p.212). 

TELÉZI JÚNIOR (2016) aprofunda esta ideia ao trazer as PICS e tão logo 

a Acupuntura neste meio, como uma expansão de cuidado: 

“Não é por necessidade de saúde que milhares de pessoas vêm procurando as 

Práticas como forma de recuperação da saúde. Afinal, temos o que há de mais 

moderno e avançado na medicina, tanto no SUS como no sistema privado. Não 

é por falta de procedimentos diagnósticos, médicos, medicamentos ou outros 

recursos que estamos resgatando o valor das medicinas tradicionais. É por 

vontade de afirmar uma identidade de cuidado oposta à prática de cuidado feita 

de forma muitas vezes desumana, que infelizmente prepondera entre nós. As 
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PICS expressam o desejo de mostrar que é possível implementar outras 

práticas de saúde. [...] é, antes de tudo, o impulso de participar ativamente de 

um processo capaz de mostrar que são possíveis outras formas de aprender, 

praticar e cuidar da saúde, de si e dos outros” (TELÉZI JÚNIOR, 2016, p.110). 

O enfermeiro com suas dimensões: ensinar/educar, pesquisar, 

cuidar/assistir, gerenciar/administrar (SANNA, 2007), pode atuar em variados 

papéis. A Acupuntura, portanto, configura-se mais um campo inovador de 

atuação para a categoria e que muito têm a contribuir com a sociedade, 

fortalecendo consequentemente a identidade profissional e visibilidade do 

enfermeiro.  

 

Considerações finais 
 

A experiência vivenciada pela enfermeira configurou-se positiva, pois a 

Acupuntura é um atendimento que busca olhar o paciente como um todo, 

buscando intervenções que complementam a medicina ocidental, visando o 

olhar biopsicossocial deste paciente em enfrentamento de um modelo de saúde 

ainda hospitalocêntrico e curativista, o que coaduna com o exercício profissional 

da categoria. Trata-se ainda de um campo inovador, permitindo ir além do que é 

abordado em currículos da graduação, mostrando a eficácia desta prática em 

prol de atender as necessidades do indivíduo.  

Ante ao exposto, nota-se que um desafio que se coloca para a categoria, é 

a sua participação na implementação da atividade da Acupuntura em diversos 

cenários, seja em centros especializados, rede hospitalar ou Atenção Primária. 

Sugere-se que mais estudos, com outras abordagens metodológicas a cerca 

desta temática e a enfermagem sejam realizadas, a fim de mostrar este campo 

com a atuação deste profissional. É essencial ampliar horizontes e vivenciar esta 

experiência por meio da atuação em ambulatório vinculado à universidade leva 

a infindáveis reflexões de aprimoramento profissional, que deve pautar-se 

sempre na assistência ampliada, integral e de qualidade para o indivíduo. 

 
Contato com a ação: 
Profª Ms. Sheila Karina Lüders Meza – Tel. (45) 3220-3173  
E-mail: sheila.meza@unioeste.br  
Programa Re-Vivendo à Saúde – Os benefícios da naturopatia  
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E-mail: cascavel.revivendo@unioeste.br  
Tel. (45) 3220-3173  
Endereço Eletrônico: https://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/re-
vivendo-a-saude/o-programa/apresentacao 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
25464/2008 - Programa Re-vivendo a saúde - Os benefícios da Naturopatia 
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SANNA, M. C. Os processos de trabalho em Enfermagem. Rev. bras. 
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EXPERIÊNCIAS DA PISCICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR NO 

OESTE DO PARANÁ 

 
Aldi Feiden1214 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Altevir Signor1215, Sandra Paula Anschau1216 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Tecnologia e Produção 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: agropecuária; evolução histórica; tecnologia. 

 
O projeto integra o Programa IDEIA Paraná Oeste, e tem por objetivo coletar 
dados sobre as experiências da piscicultura e da agricultura familiar desde a 
colonização da região oeste do Paraná. A agricultura familiar predomina na 
região e tem se consolidado como uma grande produtora de alimentos de origem 
agrícola e pecuária, com destaque para as cooperativas agropecuárias, mas 
algumas agroindústrias de pequeno porte enfrentam problemas de gestão e 
incorporação de novas tecnologias aos seus produtos e processos. Azevedo et. 
al (2000) afirmam que as agroindústrias da região oeste são essencialmente 
ligadas à pequena propriedade, com baixa capitalização, marcadas pelo 
tradicionalismo que atinge produção, administração e comercialização, e 
reforçam que há a necessidade de maior integração entre setor público, 
associações e cooperativas agrícolas, procurando viabilizar a baixo custo, 
programas de assessoria técnica e econômica para seu crescimento. Já Silva et. 
al (2010) mostraram que modo de produção da agricultura familiar caracteriza-
se por ser o maior gerador de empregos no meio rural e promover a 
sustentabilidade ambiental na agricultura.  A piscicultura, por sua vez, é uma 
cadeia produtiva emergente, a qual vem se destacando nos últimos anos e se 
consolidando como um Arranjo Produtivo Local (Feiden et al. 2018), como 
resultado de políticas públicas destinadas à pesquisa, formação de recursos 
humanos especializados e programas federais e estaduais de fomento, crédito 
e de diversificação da matriz produtiva. O projeto está resgatando informações 
históricas sobre as diferentes cadeias produtivas da agropecuária regional, 
sistematizando e produzindo materiais didáticos e de divulgação para utilização 
no ensino e para subsidiar pesquisas. Estão sendo elaborados relatórios 
técnicos, palestras, textos para imprensa, os quais serão disponibilizados no 
portal do programa e em forma de releases para imprensa em geral. Também 

 
1214 Engo Agro, Dr. Em Ciências, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo. E-
mail: aldifeiden@gmail.com.  
1215 Engo de Pesca, Dr. em Produção Animal, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus 
Toledo. E-mail: altevir.signor@gmail.com. 
1216 Engo de Pesca, Programa da Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de 
Pesca, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo, campus. E-mail: 
eng_sanp@hotmail.com. 
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pretende-se organizar excursões e visitas técnicas em unidades de 
produção/agroindustrialização para interessados de outras regiões e demais 
interessados.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
As  formas de contato com o Programa são por meio do site 
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/programas-de-extensao/ideia-parana-
oeste, além do e-mail ideiaparanaoeste@unioeste.br e telefone (45) 3379 7128. 
A sede física do Programa é no Bloco do GEMAq, na Unioeste campus de 
Toledo. 
 
Referências 
 
AZEVEDO, P.R.; COLOGNESE, S.A.; SHIKIDA, P.F.A. Agroindústrias familiares 
no oeste do Paraná: um panorama preliminar. Organizações Rurais e 
Agroindustriais, Lavras, v.2, n.1. 2000. 
 
FEIDEN, A.; RAMOS, M.J.; CHIDICHIMA, A.C.; SCHMIDT, C.M.; FIORESE, 
M.L., COLDEBELLA, A.. A cadeia produtiva da tilápia no oeste do Paraná: uma 
análise sobre a formação de um arranjo produtivo local. Redes. Santa Cruz do 
Sul, v. 22, n.3. p.238-263. 2018. 
 
SILVA, C.L.; ZERBATO, C.C.; ROCHA JR, W.F. Agricultura familiar e 
desenvolvimento paranaense entre 1996 e 2006. Informe Gepec. Toledo, v.14, 
n. 2, p. 39-59, 2010. 
  

https://www5.unioeste.br/portalunioeste/programas-de-extensao/ideia-parana-oeste
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/programas-de-extensao/ideia-parana-oeste
mailto:ideiaparanaoeste@unioeste.br


 

 

FEIRA AGROECOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA DO 

GRAMADAO DA VILA A 

 
Hayrton Francis Ximenes de Andrade1217 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Pedro Henrique Lemos Corrado Ximenes de Andrade1218, 
Amanda Ester Gonzalez1219, Isabela Gaya Lemos Corrado Ximenes de 

Andrade1220 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Emprego e Renda 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Feira; agroecologia; agricultura. 

 
O Projeto de extensão Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária (FAES) 
acompanha a Feira Agroecológica da Agricultura Familiar na Praça do 
Gramadão da Vila A, essa tem fins estratégicos que surgiu pela necessidade de 
organização de um grupo de feirantes agricultores familiares de Foz do Iguaçu e 
região. O principal propósito está presente na construção coletiva de um espaço 
público para a venda e trocas de produtos sem agrotóxicos com isso oferecer 
para moradores e visitantes de consumir alimentos saudáveis. Assim, o público 
alvo atingido pelo trabalho é em sua maioria de agricultores familiares, esta 
condição que é prevista por lei 11.326, sancionada em 2006, com definição de 
categoria profissional que pratica atividades no meio rural, atendendo, 
principalmente, o requisito de que seja utilizado, predominantemente, mão de 
obra da própria família nas atividades de caráter econômico e de 
empreendimento, consequentemente, sua renda central esteja vinculada desta 
forma (BRASIL, 2006).  
Logo, são realizadas ações de organização e divulgação como reuniões com 
esses produtores, equipe gestora e do Projeto FAES, até o momento, também 
feito a elaboração de regulamentos e acompanhamento presencial uma vez por 
semana, sexta-feira, no horário de funcionamento da mesma.  
A feira é realizada desde novembro de 2017, o surgimento da mesma foi através 
do apoio de órgãos públicos e não governamentais da cidade, porém, com o 
tempo a assistência para a feira foi diminuindo com isso começou a ocorrer à 
desistência de alguns feirantes, além disso, também tiveram aqueles que 
persistiram e mantiveram as atividades de vendas no local. Dessa forma, após 
observação a respeito dessas dificuldades, os técnicos do Centro de Apoio a 
Pequenos Agricultores (CAPA) junto com docentes e discentes da Unioeste e 

 
1217 Professor, direito, CCSA, Unioeste Campus Foz do Iguaçu. E-mail: 

andrade.hayrton@gmail.com. 
1218 Graduanda, nutrição, centro, UDC Vila A. E-mail: gayalemos@gmail.com. 
1219 Bacharel, psicologia, centro, UDC Vila A. E-mail: amandaester.g@gmail.com. 
1220Graduando, engenharia elétrica, CECE, Unioeste Campus Foz do Iguaçu/FPTI. E-mail: 
pedrolcxa@gmail.com. 
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outros integrantes de órgãos públicos, como o Governo Municipal, e privados 
reuniram-se para ajudar a manter o estimulo a feira.  
Visto que esta prática possui grande importância ambiental, social, econômica, 
que reforça o desenvolvimento sustentável, pois abastecem os consumidores 
com alimentos livres de venenos, respeitando a sazonalidade e a diversidade 
das frutas, legumes e hortaliças da épocas e a preços agradáveis aos 
consumidores.  
Logo, é importante destacar que a Feira Agroecológica representa uma 
importante estratégia para escoar a produção de agricultores, uma vez que são 
os próprios produtores comercializando diretamente ao consumidor final sem 
passar por atravessadores. Entende-se que essa relação direta humaniza e 
personifica agregando o valor social através da troca de experiências e saberes 
com aprendizagens individuais e coletivas, por conseguinte, há valorização do 
trabalho e dos produtos (SABOURIN, 2014).  
Atualmente, os produtos oferecidos são: folhosas, legumes, frutas, raízes e uma 
gama de produtos beneficiados, aqueles que são artesanalmente transformados 
por essas famílias e que fazem parte da tradicional cultura alimentar de cada 
região. Juntamente, outros pontos relevantes são o preço e o acesso aos 
alimentos saudáveis e adequados, advindos de processos agroecológicos.  
No caso de Foz do Iguaçu é observado que sofre cada vez mais com a falta de 
mobilidade urbana e mesmo por uma questão de justiça social, é importante que 
o poder público tenha um olhar diferenciado para essas feiras. Elas devem fazer 
parte, junto a outras estratégias, da política de abastecimento alimentar da 
cidade, buscando que cada vez mais existam feiras desse tipo nos bairros 
populares. De forma geral, os estados, os municípios e o governo federal 
precisam entender as feiras agroecológicas para além de uma iniciativa de 
geração de trabalho e renda para a agricultura familiar. Elas são importantes 
equipamentos públicos de abastecimento alimentar. 
Portanto, são essenciais devido a não dispor unicamente a ideia de 
comercialização de determinado produto gerado, mas sim uma formação política 
e social do agricultor, com base nos princípios agroecológicos, para constituição 
de seu produto comercializado. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
As formas de contato com a ação são feitas por meio de e-mail: 
faes.projeto@gmail.com, site: http://resaunioeste.com/ ou por contato telefônico: 
(45) 99936-0428. 
 
 
Referências 
 
BRASIL. LEI Nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm>. 
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SABOURIN, Eric. Acesso aos mercados para a agricultura familiar: uma leitura 
pela reciprocidade e a economia solidária. Rev. Econ. NE, v. 45, p. 21-35, 
out./dez., 2014.  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE). Projeto 
de extensão Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária. Programa 
Universidade Sem Fronteiras. Foz do Iguaçu, 2018, p. 16. 
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FEIRA AGROECOLÓGICA DE AGRICULTORES FAMILIARES E DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA DA UNIOESTE CAMPUS FOZ DO IGUAÇU 

Rumo a sustentabilidade. 
Hayrton Francis Ximenes de Andrade1221 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Isabela Gaya Lemos Corrado Ximenes de Andrade1222, Amanda 

Ester Gonzalez1223, Pedro Henrique Lemos Corrado Ximenes de Andrade1224 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Emprego e Renda 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: feira; agroecologia; economia solidária. 

 
O projeto visa oportunizar o consumo dos alimentos naturais, livres de 
agrotóxicos voltados a comunidade universitária e autóctone. Estimulando a 
produção, organização e fortalecimento dos produtores agroecológicos. 
Fortalecendo assim vínculos entre sociedade e universidade levando em 
consideração a preservação do meio ambiente, alimentação saudável e a 
organização popular e social. A feira na Unioeste perfaz não só a dimensão 
econômica, mas também as dimensões ambientais, sociais e culturais, uma vez 
que, encontra-se fundada nas relações de produtores e consumidores solidários 
e agroecológicos. Importante frisar que tal ação atende à 15 dos 17 objetivos do 
desenvolvimento sustentável, 4 diretamente e os outros 11 indiretamente.   
A feira agroecológica e de agricultura familiar e economia solidária da Unioeste 
Campus Foz do Iguaçu foi planejada pelos agricultores familiares, por docentes, 
por servidores, representante dos acadêmicos, Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento de Foz do Iguaçu, representante da Rede Ecovida, 
representante do CAPA, representante da PROEX, representante da Aprofoz, 
representantes dos agricultores familiares do MST juntamente com apoio da 
DGC de Foz do Iguaçu. A feira universitária agroecológica da Unioeste iniciou 
suas atividades no dia 25 de julho de 2016 (Dia do Agricultor). O lançamento da 
mesma teve presença de artistas animando o espaço e os então presentes. 
Durante sua existência teve várias configurações. No início, representantes dos 
agricultores e artesãos faziam a exposição de seus artefatos e alimentos 
orgânicos, como resultado de projetos. Havendo o interesse das pessoas eles 
eram comercializados a um preço justo, pois nem etiqueta de preço existiam 
fixados em seus produtos. Toda vez que havia interesse das pessoas em obter 
determinado item os feirantes se socorriam e seus apontamentos de produtos e 
preços se encontravam em seus “caderninhos”, pois seus produtos eram 
resultado do apoio dado por projetos de extensão, sendo uma forma de 

 
1221 Professor, direito, CCSA, Unioeste Campus Foz do Iguaçu. E-mail: 

andrade.hayrton@gmail.com. 
1222 Graduanda, nutrição, centro, UDC Vila A. E-mail: gayalemos@gmail.com. 
1223 Bacharel, psicologia, centro, UDC Vila A. E-mail: amandaester.g@gmail.com. 
1224Graduando, engenharia elétrica, CECE, Unioeste Campus Foz do Iguaçu/FPTI. E-mail: 
pedrolcxa@gmail.com. 
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divulgação de resultados, dando visibilidade a toda comunidade acadêmica. 
Contou, inicialmente, com apoio de alguns professores e bolsistas do projeto 
RESA/USF.   
Os resultados obtidos com essas feiras são a mudança comportamental das 
pessoas, a aceitação por parte dos acadêmicos e todos à volta fazendo com que 
os produtores sintam-se acolhidos na universidade e sociedade. A maneira que 
ficou mais conhecida pela comunicação entre pessoas sobre a feira que ocorre 
dentro desta faculdade, fazendo com que ficasse mais conhecida e as pessoas 
buscassem o ensino entre outros fatores que englobam o mesmo. Esse projeto 
abriu um leque de reuniões e debates para que novos projetos possam surgir 
com o envolvimento de pessoas de dentro da Unioeste e da comunidade externa, 
como é o caso do FAES/USF, que é um projeto que busca ajudar agricultores 
familiares na divulgação de seus produtos e da feiras, e promove a ligação entre 
produtor e consumidor e promovendo também a cidadania e inovação 
tecnológica e social. E por fim, houve o fortalecimento da cultura e respeito pelas 
pessoas, gerando conhecimento sobre a sociedade que vivemos hoje que 
devemos sempre estar evoluindo, pesquisando e procurando saber a realidade 
atual e como podemos ajudar nessa questão. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
faes.projeto@gmail.com 
 
Referências 
 
Conforme normas da ABNT) 
Exemplo: 
SILVA, V. A.; ANDRADE, L. H. C. Etinobotânica Xucuru: espécies místicas. 
Biotemas, Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 45-57, 2002. 
 
MENDONÇA, F.M., DRUMOND, E., CARDOSO, A.M.P. Problemas no 
preenchimento da Declaração de Óbito. Revista Brasileira de Epidemiologia, 
Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 285-295, 2010. 
 
AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Mania de bater: a punição corporal 
doméstica de crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo: Iglu, 2001. 386 p. 
 
Atenção: o limite máximo para resumo simples é de 2 (duas) páginas. Tenha 
cuidado com o limite máximo do trabalho. Caso contrário, poderá ser 
solicitado que você corrija. Fique atento! 
 
  



 

 

FORMATEC 2019: TECNOLOGIAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

LÍNGUA INGLESA  

 
Delfina Cristina Paizan1225 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Clodis Boscarioli1226, Mirna Fernanda de Oliveira1227, Etiene 
Caroline Farias de Mello1228, Denis Antonio Silva1229, João Lucas Cavalheiro 

Camargo1230 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: tecnologias; formação de professores; língua inglesa. 

 
As novas tecnologias digitais têm, cada vez mais, se tornando uma ferramenta 
útil para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira em sala de aula. 
Entretanto, o uso pedagogicamente informado dessas tecnologias não faz, 
ainda, parte da formação dos professores de língua estrangeira (HANSON-
SMITH, 2016). O curso aqui relatado, que surgiu das discussões do grupo de 
pesquisa Tecnologias no Uso, no Ensino e na Aprendizagem de Língua Inglesa, 
tem por objetivo atender à lacuna na formação de professores de Língua Inglesa 
(LI) de escolas estaduais de Foz do Iguaçu identificada no trabalho de Mello 
(2018). O curso tem uma carga horária de 40 horas-aula e trata das seguintes 
questões: Tecnologia e sociedade, Tecnologia e educação, Tecnologia e ensino 
de língua inglesa, Recursos Educacionais Abertos (REA), REA e ensino da 
gramática e do vocabulário de LI, da compreensão e produção escrita e oral e 
da relação entre língua e cultura. O curso prevê encontros presenciais e 
atividades à distância que vão tratar da transposição para a prática de sala de 
aula dos novos aprendizados em relação ao uso das tecnologias digitais e ao 
ensino e aprendizagem de LI. Assim, o curso oferece aos participantes um 
espaço para a produção de REA para aplicação em sala de aula e para a reflexão 
sobre sua prática. Esperamos que o curso contribua para fortalecer a relação 
ensino-pesquisa-extensão, elementos que sustentam a universidade e que, ao 
atingir seu objetivo, possa ajudar os professores a se apropriarem das 
tecnologias para uso pedagógico, além de terem maior aproximação com a 
universidade.  

 
1225 Doutora, Letras, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: 

dpaizan@yahoo.co.uk  
1226 Doutor, Ciência da Computação, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Cascavel., E-

mail: boscarioli@gmail.com   
1227 Doutora, Letras, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: 
mirna.oliveira@bol.com.br  
1228 Mestre, Letras, Colégio Sesi, Foz do Iguaçu. E-mail: eti_mello@hotmail.com  
1229 Mestre, Ensino, Instituto Federal do Paraná, Foz do Iguaçu. E-mail: 

denis.antonio@outlook.com  
1230 Mestrando, Ensino, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: 
Lucas.Camargo_@hotmail.com  

mailto:dpaizan@yahoo.co.uk
mailto:boscarioli@gmail.com
mailto:mirna.oliveira@bol.com.br
mailto:eti_mello@hotmail.com
mailto:denis.antonio@outlook.com
mailto:Lucas.Camargo_@hotmail.com
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Forma de contato com a ação 
 
Email: dpaizan@yahoo.co.uk 
 
Referências 
HANSON-SMITH, E. Teacher Education and Technology. In: FARR, F.& 
MURRAY, L (Eds.) The Routledge Handbook of Language Learning and 
Technology, p.210-222. 2016. 
 
MELLO, E. C. F. O uso de tecnologias nas aulas de língua inglesa no Ensino 
Fundamental II em Foz do Iguaçu/PR. 2018. 158 f. Dissertação (Mestrado em 
Ensino) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2018. 
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IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS NO 

MUNICÍPIO DE PIRAPÓ - RS (SIG PIRAPÓ) 

 
Juliano Andres1231 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Elvis Rabuske Hendges1232, Tiago H. Peres1233, Douglas 
Fernando Ribeiro1234 

 
Área Temática: Meio Ambiente. 

Linha de Extensão: Questões Ambientais. 
Modalidade: Pôster. 

Palavras-chave: Geotecnologias; Administração Municipal; Banco de Dados 
Geográfico. 

 
Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são ferramentas que permitem 
a coleta, o gerenciamento, o processamento e a divulgação de informações 
referenciadas e distribuídas espacialmente, ou seja, acrescentam a qualquer 
abstração objetiva ou subjetiva a sua localização e as suas relações espaciais 
com os demais objetos ou fenômenos (Delgado e Cano, 2005). Diante disso, é 
possível afirmar que a implantação de um SIG em uma administração municipal 
permite não apenas visualizar dados ou informações, mas também verificar 
imediatamente onde esses estão, o que reduz tempo e custos para planejar e 
gerenciar os diversos setores (educação, saúde, obras, meio ambiente, 
agricultura entre outros), visto que o volume e o fluxo de informações são 
crescentes, em especial nas áreas urbanas (Barros et al., 2001). Nesse sentido, 
o objetivo do projeto é implantar um Sistema de Informações Geográficas no 
Município de Pirapó - RS. As etapas metodológicas são: 1) instalação e 
atualização da plataforma livre QuantumGIS nos computadores do Grupo de 
Pesquisa em Geotecnologias e do setor de planejamento da Prefeitura Municipal 
de Pirapó, 2) coleta de dados georreferenciados do município de Pirapó em 
diversas fontes, tais como imagens de satélite junto ao Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), setores censitários e respostas aos questionários 
do Censo Demográfico junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), delimitação das propriedades rurais junto ao Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e distribuição de estradas e arruamento junto a plataforma Google Earth 
Pro, 3) classificação das imagens de satélite para mapeamento do uso da terra 
usando como ferramenta o Sistema de Processamento de Informações 
Geográficas (SPRING), 4) armazenamento dos dados georreferenciados na 

 
1231 Doutor, Geografia Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Campus de Francisco Beltrão. 
E-mail: juliano.andres@gmail.com.  
1232 Doutor, Geografia Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Campus de Francisco Beltrão. 

E-mail: elvis_hendges@hotmail.com. 
1233 Graduando, Geografia Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Campus de Francisco 

Beltrão. E-mail: tiagoh.peresgeo@gmail.com. 
1234 Graduando, Geografia Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Campus de Francisco 
Beltrão. E-mail: douglas.ribeiro@unioeste.br. 
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plataforma livre QuantumGIS, para que possa ser utilizada nos diferentes 
setores da prefeitura municipal, 5) treinamento de servidores da prefeitura 
municipal para que possam gerenciar o SIG Pirapó, para que haja continuidade 
na inserção de dados georreferenciados e no gerenciamento das informações 
geográficas. Dentre as experiências brasileiras no uso do SIG na administração 
municipal é possível destacar as cidades de Curitiba - PR (IPPUC, 2019), 
Londrina - PR (Barros et al., 2001), Belo Horizonte – MG (Oliveira e Oliveira, 
2005), Birigui - SP (Silva et al., 2017) e Vitória - ES (Scheidegger et al., 2013). 
Mas, apesar da difusão e da viabilidade em cidades médias e grandes, a 
implantação de uma plataforma SIG em municípios pequenos seria inviável do 
ponto de vista econômico, pois os prestadores de serviços dessa área possuem 
tabelas de valores elevados. Nesse sentido, a implantação do SIG Pirapó a partir 
do presente projeto de extensão possui uma contribuição social relevante, pois 
irá viabilizar o uso de uma ferramenta de planejamento e gestão para um 
município com limitações orçamentárias para tal fim. 
 
Formas de contato com a ação 
 
UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão, Laboratório de Geoprocessamento. 
Rua Maringá, 1.200, Sala 520, Bairro Vila Nova, Francisco Beltrão, PR. CEP 
85.605-010. (46) 3220-4846. <juliano.andres@gmail.com>. 
 
Referências 
 
BARROS, Omar Neto Fernandes; BARROS, Mirian Vizintim Fernandes; 
CAVIGLIONE, João Henrique. Uma Proposta para Implantação do SIG na 
Cidade de Londrina. Revista Geografia, vol. 10, n. 2, p. 211 – 224, 2001. 
 
DELGADO, Montserrat Gómez; CANO, José Barredo. Sistemas de 
Información Geográfica y Evaluación Multicriterio. Madrid - RA-MA, 2005. 
 
IPPUC. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Disponível 
em: <http://ippuc.org.br/>. Acesso em: maio de 2019. 
 
OLIVEIRA, Pedro Alves de; OLIVEIRA, Maria Piedade G. Usos de um Sistema 
de Informação Geográfica em Cadastro Técnico Municipal: a experiência de Belo 
Horizonte. Revista Informática Pública, vol. 7, n. 2, p. 67 – 84, 2005. 
 
SCHEIDEGGER, Emerson; CARNEIRO, Teresa Cristina Janes; ARAÚJO, 
Claudia Affonso Silva. Impactos do Sistema de Informação Geográfica na 
Administração Pública Municipal. Revista Gestão & Tecnologia, vol. 13, n. 1, p. 
3 – 21, 2013. 
 
SILVA, Grauber Alexsander Batista; DAVID, Priscila Lacerda Duarte; BIANCHI, 
Gislaine. A Utilização do SIG para o Planejamento Urbano. Revista ANAP 
Brasil, vol. 10, n. 21, p. 79 – 89, 2017. 
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JORNAL O ECO: O INFORMATIVO DO CURSO DE CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 

 
Luciano de Souza Costa1235 (Coordenador do Projeto de Ensino) 

Participantes: Andréia Polizeli Sambatti1236, Bruna Fortunato Pereira1237, Cintia 
Caroline Crispim1238, João Vitor Villar Schibulski1239, Kaio Arlei Strelow1240, 

Larissa Camila dos Santos1241, Mariângela Alice Pieruccini1242, Maria Eloisa da 
Silva Pauli1243, Maylon de Oliveira Marchioro1244.  

 
Área Temática: Comunicação; 

Linha de Extensão: Mídias; 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Ciências Econômicas; Jornal; Comunicação. 
 

Desde seu surgimento, as Ciências Econômicas buscam refletir e propor 
soluções para os problemas de produção, alocação e distribuição da sociedade, 
de acordo com as especificidades de cada época e local, através de ferramentas 
de várias áreas para construir suas teorias e métodos. 

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Ciências Econômicas estabelecem que o Bacharel desta área deve 
apresentar, dentre outras coisas, capacidade analítica, visão crítica e 
competência para adquirir novos conhecimentos; além do domínio das 
habilidades relativas à efetiva comunicação e expressão oral e escrita 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2007). Nesse sentido, o Curso de 
Graduação em Ciências Econômicas do Campus de Cascavel da Unioeste 
realiza, desde 2008, o projeto de ensino intitulado “Jornal de Economia”.  

 
1235 Doutor, Docente do Curso de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de 
Cascavel. E-mail: lucianosouzacosta@hotmail.com.  
1236 Mestre, Docente do Curso de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de 
Cascavel. E-mail: andreiarun@gmail.com. 
1237 Acadêmica de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de Cascavel. E-mail: 
brunafortunatopereira@gmail.com. 
1238 Licenciada em Letras Português/Espanhol e suas respectivas literaturas, Acadêmica de 
Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de Cascavel. E-mail: 
crispimcintia@gmail.com. 
1239 Acadêmico de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de Cascavel. E-mail: 
joaovitorschi@hotmail.com. 
1240 Acadêmico de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de Cascavel. E-mail: 
kaio.strelow@unioeste.br. 
1241 Acadêmica de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de Cascavel. E-mail: 
larissacami96.lc@gmail.com. 
1242 Doutora, Docente do Curso de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de 

Cascavel. E-mail: mpieruccini27@hotmail.com. 
1243 Acadêmica de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de Cascavel. E-mail: 

maria_pauli18@outlook.com. 
1244 Acadêmico de Graduação em Ciências Econômicas, CCSA, Campus de Cascavel. E-mail: 
maylon.omarchioro@gmail.com. 
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Este projeto baseia-se na concepção de que não é possível construir 
conhecimento separando teoria e prática, ou ainda, na separação entre ensino, 
pesquisa e extensão. Apreender é fazer e fazer é apreender. Neste sentido, 
propõe-se o aprender a partir da construção do conhecimento pelos próprios 
alunos e mostrar ao leitor que suas ações estão diretamente ligadas ao 
conhecimento da Academia. 

Sendo assim, o Jornal O ECO é uma produção mensal, realizada pelos 
acadêmicos e sob coordenação e supervisão dos docentes. Além dos discentes 
e professores do campus de Cascavel, o jornal tem como público-alvo toda a 
comunidade acadêmica e comunidade externa. Suas publicações são 
amplamente divulgadas por e-mail e pelas redes sociais, especificamente 
através da página do curso no Facebook. Ademais, há uma preocupação com o 
conteúdo e com a linguagem: desde a escolha do tema até a revisão, busca-se 
formas de fazer com os textos sejam relevantes para o público-alvo e, 
principalmente, fiquem acessíveis e compreensíveis para os acadêmicos que 
ingressaram recentemente no curso e também para a comunidade externa ao 
Curso de Economia.  

Um dos resultados, observados ao longo dos anos, é a contribuição para 
a formação da escrita dos acadêmicos, oportunizando-os a escrever além 
daquilo que lhes é solicitado através das provas e trabalhos, abrindo assim, as 
portas para a criatividade e o senso crítico. Por outro lado, também se pretende 
sempre colaborar com a formação crítica do leitor, para que o mesmo possa ir 
além das aparências contidas no senso comum e construa seu conhecimento 
baseado na realidade concreta dos fatos que lhes são apresentados.  

No projeto, o maior desafio para quem escreve concerne em transmitir 
conceitos elaborados ou complexos, próprios do “economês”: dessazonalização, 
Produto Interno Bruto, banco de dados, política econômica e economia política, 
taxa SELIC foram temas abordados nas últimas edições, buscando explicá-los 
de forma simples e mostrando a relação que apresentam com a vida cotidiana 
dos leitores. 

Ao longo do tempo, parcerias foram consolidadas: mensalmente, o 
Conselho Regional de Economia do Paraná (CORECON-PR) divulga o boletim 
no seu website, possibilitando que outros profissionais e visitantes da página 
leiam o informativo e conheçam o projeto.  Ademais, o jornal está aberto para 
qualquer acadêmico do curso de Ciências Econômicas ou de outros cursos que 
desejem colaborar com o conteúdo, produzindo artigos, reportagens, entrevistas, 
paródias, humor, entre outras categorias de texto que são apresentadas no 
jornal.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: unioeste.oeco@gmail.com | Página: 
www.facebook.com/ecounioestecvel 
 
Referências 
 

mailto:unioeste.oeco@gmail.com
http://www.facebook.com/ecounioestecvel
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução nº 4, de 13 de julho de 
2007. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Ciências Econômicas, bacharelado, e dá outras providências. Resolução N° 4, 
de 13 de Julho de 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces004_07.pdf>. Acesso em: 
26 mai. 2019. 
  



 

 

LEM - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA, UM AMBIENTE 

PARA A FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES E PARA A TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS 

 
Renata Camacho Bezerra1245 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Rodrigo Cabanha1246, Andressa Albano Rocha1247 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Matemática, LEM, Laboratório, Materiais Pedagógicos 

 
O Laboratório de Ensino de Matemática – LEM/Foz, foi criado em 2000 

como um projeto de extensão, no entanto, por permanecer ativo por tanto tempo, 
hoje já é um programa permanente. Atua em diferentes frentes: é um apoio na 
formação dos futuros professores de Matemática, um apoio para as disciplinas 
pedagógicas do Curso de Licenciatura em Matemática e ainda, é o articulador 
entre a formação inicial e continuada por meio dos cursos que promove.  

O LEM está localizado dentro das dependências do Centro de 
Engenharias e Ciências Exatas (CECE) da Unioeste campus de Foz do Iguaçu, 
o qual está localizado dentro da Itaipu no Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), 
local cedido mediante convênio entre o campus de Foz do Iguaçu da UNIOESTE 
e o PTI 

O LEM conta com um espaço físico para aulas, estudos individuais ou em 
grupo e para troca de experiências entre docentes e futuros docentes, materiais 
que podem ser utilizados no local ou emprestados, sendo estes materiais desde 
bibliografias de interesse do curso, livros didáticos, monografias produzidas 
pelos discentes do curso, teses de mestrado e doutorado de egressos e 
professores do curso, atividades e jogos educacionais (tanto industrializados 
como artesanais), até computadores, projetor e lousa digital interativa.  

O laboratório disponibiliza também alguns materiais para a confecção de 
atividades didáticas e afins, os quais são doados ao LEM permanecendo a 
disposição de todos os usuários do laboratório. 

Além disso, o LEM é um apoio para vários projetos, um exemplo disso é 
o Projeto Institucional com Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o qual hoje o 
curso de Matemática não mais faz parte devido a impossibilidade de se executar 
o projeto, pois não conseguimos atender as novas exigências, dentre outras 

 
1245 Doutora, Matemática, Centro de Engenharias e Ciências Exatas - CECE, campus Foz do 

Iguaçu. E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com. 
1246 Acadêmico, Matemática, Centro de Engenharias e Ciências Exatas -CECE, campus Foz do 

Iguaçu. E-mail: rodrigo_cabanha96@hotmail.com. 
1247 Acadêmica, Matemática, Centro de Engenharias e Ciências Exatas -CECE, campus Foz do 
Iguaçu. E-mail: andressa_a.rocha@hotmail.com. 



 

 

Pá
gi

n
a1

53
9

 

questões. O saudoso projeto, quando estava em vigência, fazia intervenções 
regulares em duas escolas públicas do município de Foz do Iguaçu, por meio de 
aulas de reforço e gincanas educativas. O PIBID ainda confeccionava e/ou 
(re)criava jogos e atividades educacionais artesanais que até hoje se encontram 
disponíveis no LEM, e além disso, os participantes do Projeto faziam reuniões 
para debater diversos temas entre os bolsistas e professores que participavam 
do PIBID para assim possibilitar o desenvolvimento dos futuros Professores de 
Matemática. 

Outra atividade desenvolvida pelos Professores e pelos bolsistas do 
Projeto, foi a publicação de Livros, como o livro “PBID/MATEMÁTICA/FOZ: 
Refletindo Sobre a Construção de Ambientes de Aprendizagem” e também o 
livro “O PIBID e a Formação de Professores de Matemática, Pedagogia e Letras: 
Ações e Concepções”. Também foram publicados capítulos de livros, além de 
diversas apresentações em eventos das atividades desenvolvidas pelos 
participantes do projeto. 

Enfim, o Laboratório de Ensino de Matemática é um programa de 
extensão que dentro do Curso de Licenciatura em Matemática há vinte anos 
articula a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e extensão e promove 
ações de articulação entre o ensino superior e a educação básica sempre 
visando a melhora do processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

 
Formas de contato com a ação 
 
Profa. Dra. Renata Camacho Bezerra 
E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com  
 
Referências 
 
LEM-FOZ. <https://midas.unioeste.br/sgpj/consultaextensao#/>. Acessado 
15/04/2019. 

LEM – Laboratório de ensino de Matemática. 
<http://www.foz.unioeste.br/~lem/>. Acessado em 21/05/2019 

SOUZA, J. R., et al. O PIBID e a Formação de Professores de Matemática, 
Pedagogia e Letras: Ações e Concepções. Porto Alegre, editora Evangraf, 
2016.111p. 

SOUZA, J. R.; LÜBEK, K. R. M; et al. PIBID/MATEMÁTICA/FOZ: Refletindo 
Sobre a Construção de Ambientes de Aprendizagem. Curitiba. Editora CRV. 
2013. 60 p. 

 
  



 

 

LESSON STUDY: O PLANEJAMENTO DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL 

CECÍLIA MEIRELES 

 
Renata Camacho Bezerra1248 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Maiara  Gabrieli Pinheiro1249, Rodrigo Cabanha1250 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Lesson Study; Formação Continuada; Colaboração; Reflexão. 
 
Este pôster apresenta um recorte do projeto “O Planejamento da Aula de 
Matemática por meio da Lesson Study”, que se destina a professores da Escola 
Municipal Cecília Meireles da cidade de Foz do Iguaçu/PR que tenham o 
interesse em discutir e trabalhar com a Matemática. O projeto corresponde a um 
processo formativo que leva os professores a refletirem, por meio de um trabalho 
colaborativo, sobre a sua prática, visando o desenvolvimento profissional. Os 
momentos principais desta metodologia são: Planejamento: define-se um tema, 
escolhe se as tarefas no sentido de ser um ensino exploratório da matemática e 
as aulas a partir daí são planejadas no intuito de se antecipar as dificuldades dos 
alunos, bem como, raciocínio, formas de pensar, dificuldades da aula, ou seja, o 
professor, em colaboração com seus pares, procura prever todas as 
possibilidades da aula. Observação da Aula: a aula é gravada, filmada e 
observada pelos pares, no intuito de discutir os procedimentos dos professores 
e as ações e reações dos alunos. Reflexão pós aula: a aula é refletida em grupo 
e reelaborada. Por fim, a aula é realizada novamente por outro professor ou pelo 
mesmo em outra turma e se repete o ciclo de discussão, observação e reflexão. 
A Lesson Study ou “Estudos de Aula” como tem sido traduzido em Portugal ou 
“Estudio de Clase”, como tem sido traduzido na Espanha é uma metodologia que 
teve origem no Japão no início do século XX, com grande divulgação nos 
Estados Unidos na última década e que tem sido utilizada com frequência em 
vários países na Europa, como por exemplo, Portugal e Espanha. No entanto, é 
muito recente ainda e praticamente inexistente no Brasil. Trabalhar a formação 
continuada do professor por meio de um grupo que utiliza a metodologia “Lesson 
Study” permite que pensemos a educação nos seus mais diferentes 
condicionantes e consequentemente tracemos estratégias que mais se adaptam 
à nossa realidade e que possam efetivamente refletir na formação do professor 
que ensina matemática nos anos iniciais, no seu espaço primordial de trabalho, 

 
1248 Doutora, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas, campus Foz do Iguaçu. E-mail: 

renatacamachobezerra@gmail.com.  
1249 Acadêmica, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas, campus Foz do Iguaçu. E-mail: 

maiaragabih@hotmail.com. 
1250 Acadêmico, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas, campus Foz do Iguaçu. E-mail: 
rodrigo_cabanha96@hotmail.com. 
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ou seja, a sala de aula. Além disso, buscamos pensar o professor enquanto 
sujeito e sujeito ativo de sua formação. Nossos objetivos são: trabalhar a 
formação continuada dos professores que ensinam matemática nos anos 
iniciais; discutir o processo de ensino e aprendizagem da Matemática; aproximar 
a Universidade da Comunidade. Até o momento é possível perceber um grande 
envolvimento dos professores nas atividades propostas e esperamos que este 
projeto traga contribuições também aos alunos da escola Municipal Cecília 
Meireles no que tange ao processo de aprendizagem da Matemática, aos 
professores participantes no que tange ao processo de ensino e 
desenvolvimento profissional e a aproximação da comunidade e da 
universidade. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Dra. Renata Camacho Bezerra 
E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com 
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MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA RESSOCIALIZAR: ANÁLISE DO 

PROGRAMA SAIBA PARA USUÁRIO DE ENTORPECENTES  

 
Isadora Minotto Gomes Schwertner1251(Coordenador da Ação de Extensão) 

Claudia Barbosa 1252(Orientadora) 
Participantes: Ingrid Dayling Baez Lopez1253, Paulo Biesdorf Junior1254, Raphael 

Maronezi Neres1255 
 

Área Temática: (Direito Humanos e Justiça) 
Linha de Extensão: (Uso de Drogas e Dependência Química) 

Modalidade: (Pôster/ApresentaçãoCultural) 
 

Palavras-chave: Usuário de Entorpecente; Grupo Socioeducativo; Medida 
Alternativa;   

 
O valor das medidas alternativas à pena tem recebido grande destaque dos 
diversos problemas carcerários vivenciados, tais como a superlotação, a 
desestruturação pedagógica do sistema, os quais influenciam no insucesso da 
reinserção na sociedade. Inserindo o contexto do usuário de drogas ilícitas, 
público alvo deste programa, é um indivíduo suscetível no envolvimento criminal 
a partir da dependência, pois esse fato muitas vezes atua como facilitadora 
(PIRES, CACHICHI, 2019). 
Neste contexto, no ano de 2006, edita-se a atual lei de drogas, na qual a ideia 
de educação do usuário ganha grande destaque. Em vez de pena privativa de 
liberdade, a Lei 11.343 prevê medidas alternativas, como a participação de 
programas educativos e outras medidas socioeducativas aplicadas pelos 
Juizados Especiais Criminais (BRASIL, 2006). 
Desta maneira surge o programa SAIBA, com parceria da Secretária do Segundo 
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Foz do 
Iguaçu do Estado do Paraná, pautado no conceito de medida alternativa, visando 
promover uma reflexão educativa e prevenção da infração, sem a retirada do 
assistido do convívio social. 
O grupo de intervenção psicológica e jurídica, intitulado SAIBA tem como objetivo 
conscientizar o assistido acerca dos efeitos da drogadição, fornecendo 
alternativas para o enfrentamento das dificuldades e instigando o 

 
1251 Doutora, Docente do Curso de Direito, Centro de Ciência Sociais e Aplicadas, UNIOESTE , 
Campus de Foz do Iguaçu. Coordenadora da Ação de Extensão. E-mail: 

isadoragomes@hotmail.com 
1252 Doutora, Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Campus de 

Foz do Iguaçu. E-mail: claudia.barbosa@unioeste.com 
1253 Bolsista Acadêmica de Psicologia do Projeto de Extensão Patronato Penitenciário Municipal 
de Foz do Iguaçu. E-mail: ingriddayling@gmail.com 
1254 Bolsista Profissional de Direito do Projeto de Extensão do Patronato Penitenciário Municipal 
de Foz do Iguaçu. E-mail: paulobiesdorf92@gmail.com  
1255  Bolsista Acadêmico de Psicologia do Projeto de Extensão Patronato Penitenciário Municipal 
de Foz do Iguaçu. E-mail: r.maronezineres@gmail.com 
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autoconhecimento e compreensão sobre o assunto e a situação individual de 
cada participante, além de conscientizá-los do conteúdo da Lei n. 11.343/06, 
notadamente quais são os crimes, penas e seus respectivos efeitos. 
A metodologia utilizada para aplicar este projeto consiste no acompanhamento 
dos participantes durante 12 encontros semanais, tendo duração mínima de 1 
hora com os seguintes métodos de abordagens: dinâmicas de grupos, atividades 
que busquem proporcionar reflexões, assim como vídeos psicoeducativos, 
quando necessário e desejado pelo assistido, é realizado encaminhamentos na 
rede de atenção psicossocial. Os assuntos abordados são: conhecimento sobre 
os tipos de drogas, reflexão e sensibilização sobre os motivos e perigos do 
consumo de drogas, identificação das situações que podem levar ao uso de 
substâncias e motivos reforçadores, trabalhar aspectos motivacionais para 
mudança, trabalhar valores e objetivos de vida, autoestima, relacionamentos 
sociais e familiares, prevenção de recaída. 
Já participaram 197 assistidos, destes, 139 concluíram satisfatoriamente tal 
participação e 58 não aderiram aos encontros. Da amostra total, foram 
analisados os dados de 68 participantes entre o ano de 2017 a 2018, devido ao 
padrão de registro das informações, com o fim de identificar o perfil dos 
assistidos. Constatando que 83,1% dos assistidos têm a faixa etária entre 18 a 
30 anos e 68,6% iniciou o uso da substância na adolescência. A maioria dos 
participantes apresenta baixa escolaridade, sendo que apenas 16,7% 
concluíram o ensino médio e foi constatado também que 46,3% tinham o desejo 
de parar o uso e 18,5% não faziam mais o uso do psicoativo.  
Com base no número de conclusões satisfatórias, a substituição da pena pelo 
programa SAIBA, indica um dos caminhos para que se possa contribuir para a 
formação de pensamento crítico e atitudes de promoção de saúde, sendo que 
estes são fatores facilitadores no processo de ressocialização.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
Claudia Barbosa- claudia.barbosa@unioeste.com 
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MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO DE DIABÉTICOS AO CENTRO DE 

REABILITAÇÃO FÍSICA DA UNIOESTE EM 2018 

 
Francyelle dos Santos Soares1256 (Coordenadora da ação) 

Participantes: Gabriela Bianca de Carvalho1257, Alana Kruger2, Kalinka Stefani 
Rodrigues Schuck2, Maria Clara Vazquez2, Francieli Baranoski2, Geicimara 
Lopes2, Mariana Moreno Assis2, Maria Goreti Weiand Bertoldo3, Jaqueline 
Ferreira de Moraes4, Adriane Ravazio de Moraes Sisnando Silva4, Genilda 

Fátima de Souza Baroni5, Gisele Toyama6, Eduardo Lovera Tedesco6, José 
Henrique de Almeida Netto6   

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; hiperglicemia; epidemiologia. 
 
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico caracterizado 
por hiperglicemia persistente. Sua incidência, e complicações, vem aumentando 
principalmente na faixa dos 45 aos 64 anos (Ferreira et al.,2018). A demanda 
por serviços de reabilitação cresceu na última década e segundo Landry (2008), 
ela se deve ao crescimento da população idosa, aumento das doenças crônicas 
e complexidade das condições clínicas. O Centro de Reabilitação Física da 
Unioeste (CRF) oferece serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde à 
comunidade de Cascavel e região, atendendo pacientes com diferentes níveis 
de gravidade, para acompanhamento com equipe multiprofissional e/ou 
recebimento de dispositivos físicos de auxílio. Objetivo: Identificar os motivos 
de encaminhamento de pacientes diabéticos ao CRF durante o ano de 2018. 
Métodos: Neste estudo retrospectivo foram analisados prontuários de pacientes 
admitidos no CRF em 2018. Os que possuíam cadastro eletrônico com descrição 
de DM no seu prontuário foram incluídos. A variável principal foi o motivo de 
encaminhamento dos pacientes diabéticos. As diversas doenças que motivam o 
encaminhamento foram agrupadas por áreas (neurológicas, ortopédicas, 
vasculares e outras), além do DM em si. Idade, sexo, tipo de DM e comorbidades 
também foram coletados. Resultados: No ano de 2018, 1.091 pacientes foram 
encaminhados ao CRF, sendo 150 diabéticos (13,8%). Nestes pacientes; 
maioria de mulheres (55%), idosas (62 ± 12 anos) e diabéticas do tipo 2 (98%); 
o motivo de encaminhamento mais frequente foi por causa neurológica (46 
diabéticos; 31%) principalmente por Acidente Vascular Encefálico (AVE), 

 
1256 Mestre em Ciências da Saúde, Docente, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. 
franfisio@hotmail.com 
2 Discente, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. grevaspfisioterapia@gmail.com 
3 Docente, Fisioterapia, CCBS. Cascavel. fisiounioeste@yahoo.com.br 
4 Servidora, CRF, CCBS. Cascavel. grevaspfisioterapia@gmail.com 
5 Servidora, HUOP, Ambulatório. Cascavel. grevaspfisioterapia@gmail.com 
6 Médico Endocrinologista, CAE/HUOP, Cascavel. grevaspfisioterapia@gmail.com 
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seguido de DM (38;25%), problemas ortopédicos (37; 25%), causas vasculares 
(11; 7%) e outras. Setenta e cinco por cento dos diabéticos também 
apresentavam HAS, sendo esta a comorbidade mais frequente, e apenas 13 não 
tinham comorbidades descritas. Discussão: O grande índice de pacientes com 
AVE (31%) diferencia-se do encontrado por Palmeira e Pinto (2015) (1,8%) e de 
Ferreira e Ferreira (2009) (8%) pois estes pesquisaram na atenção primária. Os 
diabéticos vêm ao CRF, portanto, não pela neuropatia em fase precoce, mas por 
complicações que levam a disfunção. Em se tratando de uma doença crônica, é 
esperado que os diabéticos tenham comorbidades, como a maioria dos 
diabéticos neste estudo. A associação de HAS e DM é considerada um dos 
principais fatores para a progressão das complicações crônicas do DM2, 
especialmente as associadas a aterosclerose. No presente estudo a HAS esteve 
presente em 75% dos diabéticos, como em Araújo et al. (2013) (72,9%) e pouco 
menor que Garcia et al. (2016) (84%). Apesar das limitações inerentes a estudos 
retrospectivos, considera-se estes dados de grande utilidade para programação 
das próximas atividades do projeto de extensão vinculado. Conclusão: O 
principal motivo de encaminhamento de diabéticos ao CRF em 2018 foi o AVE. 
Essa análise demonstrou que os pacientes são encaminhados ao CRF em uma 
fase tardia de evolução do DM, com complicações e comorbidades, que 
somadas, promovem perda de função, necessitando de acompanhamento 
especializado.  
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O AMBIENTE MOODLE COMO FERRAMENTA DE CAPACITAÇÃO E 

INFORMAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ 

 
Rosely Cândida Sobral1258 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Carlos Alberto Vasquez1259, Carlos Eduardo de Carmargo 
Arano1260, Lamike Liege Loof1261, Valdir Serafim Junior1262 

Área Temática: (Trabalho) 
Linha de Extensão: (Empreendedorismo) 

Modalidade: (Poster) 
Palavras-chave: educação à distância; informação; gestão. 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar como a metodologia de EAD 
(Educação à Distância) pode contribuir para o desenvolvimento e oferta de 
cursos de capacitação profissional. Nesta modalidade tudo é planejado e 
preparado com antecedência, mas o aluno não encontra nada pronto. É uma 
prática que possibilita equilíbrio entre as necessidades individuais e a do grupo, 
virtual ou presencialmente.  
Essa possibilidade permite avançar com rapidez, trocar experiências, esclarecer 
dúvidas, inferir resultados e construir/reconstruir conhecimento. Entretanto, para 
que essa modalidade educacional conquiste definitivamente a credibilidade e a 
confiança da comunidade acadêmica e do público em geral, ela precisa 
apresentar resultados iguais ou até mais significativos do que aqueles 
alcançados pelos cursos presenciais. (LITTO; FORMIGA, 2012). 
Um dado importante, que não pode ser esquecido, é que a educação a distância 
não permite que se faça, via recursos tecnológicos, uma simples transposição 
do presencial e, menos ainda, que sejam incorporados à EaD os erros do ensino 
presencial convencional: fragmentação dos conteúdos, excesso de 
memorização, hierarquia rígida entre professor e estudante, aluno como mero 
expectador do processo de ensino e outros. (RODRIGUES; SCHMIDT, 2012) 
Historicamente, os cursos e programas na modalidade EaD vêm mantendo, 
desde a sua criação, um elevado padrão de qualidade, e contribuem 
efetivamente para a democratização do saber universitário e para manter o 
compromisso da Instituição com a qualidade. A diferença se encontra na 
utilização de metodologias, materiais e mídias próprias da educação a distância 
que, além de facilitarem o seu aprendizado, vão garantir constante interação 
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1261  Bacharel, Administração; UNIOESTE. Foz do Iguaçu. E-mail: lamike_loof@hotmail.com  
1262  Doutorando, Ciências Contábeis, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail:: jr_valdir@hotmail.com  
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entre alunos, tutores, professores, coordenação e demais membros da equipe 
responsável por cada curso. 
O Programa Bom Negócio Paraná é um programa de extensão que oferece 
cursos de capacitação com 66 hora/aulas e disponibilidade por meio de seus 
consultores as consultorias presenciais nas empresas participantes. Os módulos 
trabalhados são de: Gestão de Negócios, Gestão Financeira, Gestão de 
Pessoas, Gestão Estratégica e Gestão Comercial. 
As aulas presenciais ocorrem três dias da semana no período noturno e cada 
consultor é responsável por uma turma, com duração de dois meses para o 
desenvolvimento do curso e consultorias. 
Partindo desse pressuposto, o Programa Bom Negócio Paraná estendeu suas 
atividades de capacitação presencial e propôs um curso à distância utilizando a 
plataforma Moodle. O objetivo principal é atender ao maior número de 
participantes nos municípios de abrangência do NAE (Núcleo de Apoio ao 
Empreendedorismo) espaço que coordena as ações do Programa, que 
constituem hoje uma alternativa ideal para alunos trabalhadores, que necessitam 
de horários diferenciados de estudo e pesquisa, de modo a cumprir tanto os seus 
compromissos profissionais quanto acadêmicos. 
Neste Poster iremos visualizar a importância da ferramenta Moodle na 
disseminação, compartilhamento e interação para essa ação do Programa Bom 
Negócio Paraná.  
Será utilizado o método de pesquisa exploratória, com uma abordagem quali-
quantitativa, feita com base nos resultados coletados por meio da Plataforma 
Moodle. Serão analisadas as oito turmas abertas no ano de 2018. A coleta de 
dados se realizará a partir dessas turmas, compreendendo análise de conteúdo, 
o público envolvido, o engajamento nas atividades, fóruns e chats e as 
estatísticas fornecidas pela ferramenta. Posteriormente, será feita uma análise 
de conteúdo e estatística dos resultados. 
Os resultados apontam que ainda há dificuldades por parte dos participantes 
para cumprir prazos no desenvolvimento das atividades, o que demanda tempo 
e disciplina uma vez que não há a figura do consultor presencial em horário 
determinado. Isso gera uma evasão considerável e ainda há certo preconceito 
com relação aos cursos à distância, como se eles fossem algo fácil de se realizar 
e mais fáceis que os cursos presenciais. Porém as vantagens são animadoras 
no que diz respeito à extensão, considerando ser uma oportunidade de 
disseminar conhecimentos atingindo um público maior com a democratização do 
acesso à informação, transformando assim a ferramenta Moodle em janelas para 
o mundo do conhecimento através de espaços compartilhados. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo de Foz do Iguaçu - NAE-FOZ 
Av. Tarquinio Joslim dos Santos, 1300 - Foz do Iguaçu - PR, 85870-650. 
Telefone: (45)3576-8119 
E-mail: consultores.nucleofoz@gmail.com 
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O EXERCÍCIO  PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO PATRONATO 

PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR  

 
Valdecir Soligo 1263 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Ester Taube1264, Daiane Camila1265, Heloysa Patricia1266. 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 

Modalidade: Pôster/Apresentação Cultural 
Palavras-chave: Serviço Social; Exercício; Patronato. 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o exercício profissional do 
Assistente Social no Patronato Penitenciário do Município de Cascavel – PR. 
Esta profissão é regulamentada e atua conforme a Lei 8.662/93, documento este 
que dispõe dos princípios e diretrizes da profissão, também consiste de um 
Código de Ética e Projeto Ético Político. Esta dimensão se particulariza na 
instituição, Patronato, programa de Segurança Pública.   
O que prove o trabalho do Serviço Social no Patronato Penitenciário de Cascavel 
- PR1267 é a Lei de Execução Penal1268.  
O Patronato Penitenciário tem como função, fiscalizar o cumprimento de penas, 
bem como promover a ressocialização e reinserção social do sujeito, assim como 
contribuir com a diminuição do índice de reincidência criminal. Constitui-se de 
um trabalho multidisciplinar composto das áreas de Psicologia, Pedagogia, 
Direito e Serviço Social. 
O usuário atendido pelo Patronato se caracteriza através do termo “assistido”, 
sendo aquele que esteja em cumprimento de pena. Podendo ser: penas 
alternativas; privativas de liberdade; e os Prestadores de Serviço à Comunidade 
- PSC. 
Esse breve relato do exercício profissional visa caracterizar o cotidiano nesse 
espaço sócio ocupacional. A primeira intervenção profissional do Assistente 
Social consiste em uma triagem, atendimento individualizado, quando realizado 
uma entrevista semi-estruturada. Este primeiro atendimento possibilita a 
identificação das demandas do assistido para com o Serviço Social, bem como, 
conhecer a realidade social do sujeito. Cabe ao Serviço Social interpretar essa 

 
1263 Doutor em Educação na UNISINOS campus de São Leopoldo/RS . E-mail: 

valdecir_soligo@yahoo.com.br. 
1264 Mestre em Serviço Social na UEL campus Londrina/PR. E-mail: Ester_Taube@hotmail.com. 
1265 Graduada em Serviço Social na UNIOESTE campus de Toledo/PR. E-mail: 
daianemares@hotmail.com. 
1266 Acadêmica de Serviço Social na UNIOESTE campus Toledo/PR. E-mail: 

heloysa_patricia@hotmail.com. 
1267 Projeto de Extensão vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 

em parceria com a Universidade Sem fronteiras (USF) , ao Departamento Penitenciário do 
Estado do Paraná (DEPEN) e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).  
1268 Artigos 61-VI, 78 e 79 da Lei de Execução Penal - Lei n. 7210/1984. 
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realidade e vislumbrar no conjunto das Políticas Sociais as que melhor 
correspondem as suas necessidades sociais, nestas estão presentes serviços e 
programas.  
Toda via, as demandas sociais são diversas, tais como: condições habitacionais, 
documentação civil, alimentação, trabalho, renda, saúde, educação e outros. Ou 
seja, não distintas das necessidades básicas da classe trabalhadora. Contudo, 
no processo de reinserção o assistido defronta-se com limites institucionais, 
legais, de relações familiares, que corrobora com processo de exclusão. 
Entretanto, a Lei de Execuções Penais, em seu Art.º 10 dispõe como dever do 
Estado a assistência material, á saúde, jurídica, educacional, social e religiosa 
ao egresso (BRASIL, 1984). 
O Serviço Social no Campo Sócio Jurídico [...] é toda nossa intervenção [de 
assistentes sociais] com o universo do jurídico, dos direitos, dos direitos 
humanos, direitos reclamáveis, acesso a direitos via Judiciário e Penitenciário. 
(BORGIANNI, 2004, p. 44 e 45). E tem sua atuação respaldada em valores 
éticos, de liberdade, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 
sociais, na defesa dos direitos humanos, ampliação e consolidação da cidadania, 
com posicionamento em favor da equidade e justiça social, com vista à garantia 
dos direitos sociais e políticos.  
Nesse espaço sócio ocupacional o exercício profissional do Assistente Social 
realiza atendimentos aos assistidos e familiares, na dimensão teórico-
metodológica, técnico-operativa e ético - política; Acompanhando o assistido do 
inicio ao fim da sua pena, identificando possibilidades de reinserção social; 
Acompanhando os PSCs em entidades conveniadas; Identificando e 
estabelecendo parcerias com o setor público/privado a fim de desenvolver 
projetos; promove e articula a Proteção Social com a rede de serviços de 
execução de Políticas Setoriais do município; Planeja e executa projetos, 
conforme diretrizes do Estado;  
Destaca-se que o Serviço Social, utiliza-se de técnicas e instrumentais 
específicos que compõem a intervenção do profissional como: entrevista 
individual ou coletiva; visita institucional e visitas domiciliares; 
encaminhamentos; relatórios técnicos; laudos; parecer social; Estudos Sociais; 
planos e projetos.  
O Assistente Social através de sua intervenção possibilita ao assistido/a o 
acesso a diferentes direitos sociais, recompondo muitas vezes o alcance a estes 
que ao longe de sua vida nem sempre foram usufruídos. Também, contribui na 
equipe multidisciplinar, na mediação do seu saber, com a desnaturalização da 
condição penal fiscalizadora para a promoção e cidadania do assistido.  
  
Forma(s) de contato com a ação 
O Patronato Penitenciário de Cascavel - PR está localizado na Av. assunção, nº 
1757, Bairro: Alto Alegre - CEP: 85805000 no 2º piso da Rodoviária. Telefone: 
(45) 3326-6791 - Email: patronatocascavel.social@gmail.com  
 
Referências 
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O LAFRONT E A CONSTRUÇÃO DA COLEÇÃO DO JORNAL “ILHA 

GRANDE” (1980–2018) 

 
Eric Gustavo Cardin1269 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Jandir Pereira Pais1270, Cíntia Fiorotti Lima1271 

 
Área Temática: (Ciências Humanas) 
Linha de Extensão: (Comunicação) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: Jornal Ilha Grande; memória; história regional. 

 
A região oeste do Estado do Paraná corresponde a uma parte do território 

brasileiro marcada por um processo de povoamento complexo, principalmente 
por estar relacionado a desconsideração da presença de povos originários ao 
mesmo tempo em que se experienciou um conjunto de políticas governamentais 
no intuito de ocupar e colonizar a região. Entre tais esforços destacam-se a 
conhecida “marcha para o oeste”, o estabelecimento do Território do Iguaçu, o 
processo de reforma agrária de caráter privado, por meio das empresas, como 
é o caso da Maripá e da própria Mate Laranjeira e, por fim, a construção da 
própria Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, que modificou a geopolítica 
regional.  

Pontualmente, este último momento, a construção da hidrelétrica, causou 
um grande impacto ambiental e social e toda região cortada pelo Rio Paraná. A 
constituição do lago de Itaipu por meio da barragem exigiu a desterritorialização 
de um imenso contingente populacional, destruí plantações e áreas de reserva, 
além de promover o desaparecimento das Sete Quedas, importante ponto 
turístico e fonte de renda dos moradores do município de Guaíra, Paraná. O 
impacto da construção foi sentido na economia diretamente relacionada ao 
turismo, mas também na promovida ou garantida pela produção no campo ao 
exigir que muitos agricultores abandonassem suas terras, o que, de certa forma 
contribuiu com o processo de concentração fundiária. Não suficiente, a questão 
indígena se tornou ainda mais gritante, pois muitas comunidades perderam suas 
terras e não possuíram seus direitos garantidos posteriormente (CARDIN & 
FIOROTTI, 2018) 

A reorganização da economia, da vida social e até mesmo política da 
região pós alagamento se vinculou diretamente a importância que os municípios 
paraguaios localizados na fronteira foram adquirindo na vida regional, seja no 
oferecimento de serviços e mercadorias ou nas trocas culturais. Todos estes 
aspectos elencados encontram-se representados e analisados pelas elites 
locais, muitas vezes por meio de jornais locais e regionais (CARDIN, 2015; 
FIOROTTI, 2015). Neste contexto, o Jornal Ilha Grande é significativo devido ao 

 
1269 Doutor, Ciências Sociais, CCHS, campus de Toledo. E-mail: eric_cardin@hotmail.com.  
1270 Graduando, Ciências Sociais, CCHS, campus de Toledo. E-mail: jandirpais2208@gmail.com. 
1271 Doutora, História, UNILA. E-mail: cintiafiorotti@hotmail.com. 
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seu período de circulação, desde o ano de 1980, tornando-se uma importante 
fonte de informação sobre o imaginário da construção de uma região pouco 
documentada e estudada. Neste sentido, torna-se fundamental a preservação 
do acervo do jornal, que se encontra em situação de conservação precária e de 
difícil acesso. 

Para tanto, o projeto corresponde a prestação de um serviço baseado na 
experiência existente do Núcleo de documentação e Pesquisa (NDP), que há 
mais de 20 anos vem trabalhando na preservação da memória regional por meio 
da composição de coleções e acervos, além de buscar a preservação do material 
guardado em seu estabelecimento e no trabalho dos membros do Laboratório de 
Pesquisa em Fronteiras, Estado e Relações Sociais (LAFRONT), que no seu 
breve tempo de existência, vem prestando serviços significativos para a 
comunidade regional, como, por exemplo, a elaboração da Rota dos Orgânicos 
do Estado do Paraná.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Site: www.gpfronteras.com  
E-mail: gpfronteras@gmail.com  
 
Referências 
 
CARDIN, Eric Gustavo. A Expansão do Capital e as Dinâmicas das 
Fronteiras. Jundiaí: Paco Editorial, 2015. 
 
FIOROTTI, Cíntia. História de trabalhadores e do trabalho na fronteira 
Brasil-Paraguai (1960-2015). Tese (Doutorado em História). UFU: Uberlândia, 
2015.  
 
FIOROTTI, Cíntia; CARDIN, Eric Gustavo. Dispositivos estatales, ilegalismos y 
prácticas sociales en la frontera Brasil-Paraguay (1890-2015). Revista Estudios 
Fronterizos, v. 19, n. 12, 2018. P. 1-19. 
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O PROGRAMA PATRONATO DE TOLEDO/PR  

 
Cleonilda Sabaini Thomazini Dallago1272 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Adriel José de Quadros1273, Ana Paula Fernandes Raymundo1274, 
Fernanda Querois de Moraes1275, Vanessa Regina Canova1276,  

 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Patronato; Projeto de Extensão; Trabalho Interdisciplinar. 
 
O Programa Patronato de Toledo – PR é um Projeto de Extensão da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), em parceria com a 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e a 
Secretaria de Estado e Segurança Pública (SESP).  Exercendo a função de 
órgão de execução penal em meio aberto, tem por objetivo promover ações de 
inclusão social dos(as) assistidos(as) e familiares através do monitoramento, 
fiscalização e acompanhamento das Determinações Judiciais, que contemplam 
o cumprimento de penas ou medida alternativas em meio aberto. Também 
possibilita espaços de interação e socialização, promovendo a cidadania e 
viabilizando o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. O programa conta 
com uma equipe multidisciplinar que visa o atendimento por meio da assistência 
jurídica, social, psicológica e pedagógica. Dentre seus objetivos, está o desafio 
do trabalho interdisciplinar para garantir aos(as) assistidos(as) 
acompanhamentos e encaminhamentos técnicos qualificados. A equipe é 
composta por professores(as) e acadêmicos(as) dos setores de Administração, 
Direito, Serviço Social, Pedagogia e Psicologia. O Programa também desenvolve 
um projeto chamado “Violência em Debate”, que envolve ações voltadas para a 
discussão das diversas expressões da violência que abarcam a sociedade, 
desenvolvendo atividades como palestras, oficinas, debates, cine-debates, 

 
1272 Coordenadora do Programa Patronato de Toledo/PR e professora orientadora do setor de 

Serviço Social. Professora doutora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Toledo/PR. E-mail: cleonilda.dallago@unioeste.br. 
1273 Assistente Social do Programa Patronato de Toledo – PR, graduado pela Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus de Toledo. Mestrando do Programa de Pós-
graduação em Serviço Social – PPGSS – da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE/Campus de Toledo. E-mail: adriel.quadros@outlook.com. 
1274  Graduanda bolsista do Programa Patronato de Toledo/PR. Acadêmica do 3º ano do curso 
de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE – Campus 

Toledo/PR. E-mail: anapaulafernandes95@hotmail.com. 
1275 Assistente Social do Programa Patronato de Toledo/PR, graduada pela Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus de Toledo/PR. E-mail: 
fernandaqm2@hotmail.com. 
1276 Graduanda bolsista do Programa Patronato de Toledo/PR. Acadêmica do 4º ano do curso de 
Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE – Campus Toledo/PR. 
E-mail: vanessarcanova@hotmail.com. 
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dentre outras, estas norteadas pelas propostas de discussão oriundas do 
Patronato Central do Estado do Paraná. Essas atividades tomam por base 
alguns projetos, como o “BASTA” que possui uma reflexão a respeito violência 
no âmbito familiar, com um enfoque no debate à violência contra as mulheres; 
“BLITZ” que trata sobre as formas de violência no trânsito, principalmente 
aquelas atreladas ao uso e abuso de bebidas alcoólicas; “ECO-AULAS”, que 
aborda assuntos voltados ao meio ambiente e a preservação de recursos 
naturais; “PRÓ-LABOR”, que propõe discussões voltadas ao mercado de 
trabalho e como retornar ao mercado de atividades laborais; “SAIBA”, que 
engloba discussões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas (drogas 
lícitas e ilícitas) e as faces da violência intrínseca a esse assunto. Além de 
desenvolver outras abordagens e discussões que são de total valia para o 
desenvolvimento das atividades, o Programa busca a criação de condições 
sociais possibilitando romper com ciclos de violências. Além dos(as) 
assistidos(as), os atendimentos se estendem aos familiares, entidades, 
instituições, empresas e indústrias da cidade de Toledo, com as quais são 
desenvolvidas parcerias para viabilização do cumprimento das penas 
alternativas, interação e reinserção social dos(as) assistidos(as). 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Endereço: 
Rua Rui Barbosa, nº 1810, Centro, Toledo – Paraná 
 
E-mail geral: 
patronato.equipe@gmail.com 
 
E-mail dos setores: 
adm.programapatronato@hotmail.com 
direito.patronato@hotmail.com 
psicologia.patronato@hotmail.com 
ssocial.patronato@hotmail.com 
 
Telefone:  
(45) 3252-0865 
 
Referências 
 
DEPEN - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO. Programa Patronato. Curitiba, 
26 mar. 2014. Disponível em: 
<http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=217>. 
Acesso em: 25 abr. 2019.  

PARANÁ. Departamento Penitenciário do Paraná – DEPEN/PR. Patronato 
Penitenciário do Paraná – PCTA. Disponível em: 



 

 

Pá
gi

n
a1

55
8

 

<http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=38> 
Acesso em: 18 abr. 2019.  

PATRONATO. Projeto Programa Patronato Toledo/PR. Elaborado pela equipe 
do programa. Toledo – PR. 2017.   



 

 

O PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE – UNATI NA 

UNIOESTE: UMA AÇÃO AFIRMATIVA DE CIDADANIA E INCLUSÃO DO 

IDOSO NA COMUNIDADE 

 
 

Roseli Odorizzi1277 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Marcia Aparecida Lopes1278, Franciele Luci Barreiro1279,  

                                                                          Mylena Cristina de Assis Marcelo1280, 
Letícia Milena Tomadon1281 

  

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade) 

Modalidade: (Poster) 
Palavras-chave: UNATI, Educação, Cidadania. 

 
Resumo: Este trabalho trata do Programa Universidade Aberta a Terceira Idade 
– UNATI na UNIOESTE/Campus de Toledo - sua sede - com ênfase nos 
resultados alcançados no período 2000/2017. O Programa se constitui numa 
proposta de atividade de Extensão, iniciada na Instituição no ano de 2000, 
vinculada á Pró-Reitoria de Extensão da Universidade; posteriormente no 
Campus de Foz de Iguaçu (2008) no Campus de Cascavel (2007). Destinado ás 
pessoas adultas e idosas com idade igual ou superior a 55 anos de idade, o 
programa é fruto de ações e de uma reflexão pragmática relacionada ao quadro 
de necessidades da população adulta e idosa do Município de Toledo e Região. 
Os princípios pedagógicos que orientam as ações estão consubstanciados na 
perspectiva da educação permanente, alicerçados pela legislação da Política 
Nacional e do Estatuto do Idoso e da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e; fundamentada nos princípios e diretrizes de uma educação 
continuada e enriquecida, capaz de qualificar e acrescentar qualidade na vida 
das pessoas idosas. Os resultados mostram a melhoria da qualidade de vida, na 
inserção e participação social do adulto e idoso, na construção e efetivação da 
sua cidadania, promovendo a sua emancipação e o fortalecendo enquanto 
sujeito ativo na comunidade.  

 
1277Mestre em Serviço Social e Política Social, Docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
– CCSA/Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Coordenadora e Autora 

do Programa da Universidade Aberta à Terceira Idade na Instituição. E-mail: 
odorizzi2@yahoo.com ; unati@unioeste.br  
1278 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 
marcialopes@gmail.com 
1279 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 

francieleluthor@gmail.com 
1280 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 

mylena.assis@gmail.com  
1281 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 
leticia.tomadon@hotmail.com 

mailto:odorizzi2@yahoo.com
mailto:unati@unioeste.br
mailto:marcialopes@gmail.com
mailto:francieleluthor@gmail.com
mailto:mylena.assis@gmail.com
mailto:leticia.tomadon@hotmail.com
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Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; fone: (045) 3379-
7111/Toledo-PR 
 
Referências: 
BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 1.948, de 03 de julho de 1996, que regulamenta 
a Lei 8.842, de 04 de janeiro de 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1948.htm>. Acesso em 29/05 de 
2019. 
KACHAR, V. Longevidade: um novo desafio para a educação. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
KACHAR, V. Terceira Idade e Informática: aprender revelando 
potencialidades. São Paulo: Cortez, 2003. 
MELO, D. M. de. “Envelhecimento saudável: uma questão de opção”. 
Disponível em: <http://www.acessa.com/viver/arquivo/psique/2003/07/21-
Denise>. Acesso em 29/05 de 2019. 
ODORIZZI, R. O Projeto “Pessoa Idosa: Vida e Cidadania com novos enfoques” 
na construção da cidadania do Idoso: Relato de uma experiência. Monografia de 
Especialização em “Fundamentos do trabalho do assistente social”, realizada 
pelo Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo, 1999-2000. 
ODORIZZI, R. ENGELBRECHT, M. R. Universidade Aberta à Terceira Idade 
– UNATI. Projeto de Extensão Universitária. Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE. Campus de Toledo. 2000. 
ODORIZZI, R. A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNIOESTE/Toledo: 
Construindo Espaços de Inserção Social do Idoso. Dissertação (Mestrado em 
Serviço Social e Política Social), Universidade Estadual de Londrina - UEL, 
Londrina, Paraná. 2003. 
ODORIZZI, R. Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – 
UNATI. Oficina de Informática para a Terceira Idade. Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo. Toledo, Paraná. 2007. 
ODORIZZI, R. Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – 
UNATI. Projeto Permanente “Terceira Idade, Inclusão Digital e Educação 
Permanente”.  Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 
Campus de Toledo. Toledo, Paraná. 2015. 
PASSERINI, L. M; PASQUALOTI, P.R. “A Inclusão Digital como Prática 
Social: uma visão sócio-histórica da apropriação tecnológica em idosos” In: 
Portella, M; Gaglietti, M; Pasqualoti, A. (org). Envelhecimento Humano: 
saberes e fazeres. Passo Fundo: Editora UPF. 2006. 
SZAJMAN, A. Envelhecer com dignidade. In: Revista Problemas Brasileiros, ano 
XXXIX, 2002. 
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O PROJETO DE INCLUSÃO DO ADULTO IDOSO NO UNIVERSO 

TECNOLÓGICO NO PROGRAMA UNATI NA UNIOESTE/CAMPUS DE 

TOLEDO-PR: CONSTRUINDO A INCLUSÃO DIGITAL DO IDOSO 

 
 
 

Roseli Odorizzi1282 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Franciele Luci Barreiro1283, Indianara A. dos Santos Fappi1284,  

Marcia Aparecida Lopes1285,  
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade & Tecnologia da Informação) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: Idoso; Inclusão Tecnológica; Qualidade de vida.  

 
 
Resumo: Este trabalho trata da inclusão das pessoas adultas e idosas no mundo 
digital e tem como objetivo trazer os resultados alcançados, no período 2016-
2018, com os adultos e idosos atendidos no Projeto de Inclusão Digital do 
Programa Universidade Aberta á Terceira Idade – UNATI na 
UNIOESTE/Campus de Toledo. O projeto “Inclusão Digital, Terceira Idade e 
Educação Permanente”, enquanto espaço efetivo de participação, de inclusão e 
inserção social de adultos e idosos tem como objetivo proporcionar ao aluno a 
apropriação da linguagem tecnológica e ações de inclusão social para o 
desenvolvimento/preservação da saúde mental evitando doenças degenerativas 
do cérebro como o mal de “Alzheimer” e o “Parkinson” e maior interação do idoso 
no ambiente familiar e social. O projeto é fruto da interação com os participantes 
da oficina e a equipe pedagógica. Os resultados apontam que, para além da 
inclusão ao mundo digital, os integrantes adultos e idosos a utilizam também 
como uma forma de sociabilidade, ocupação do tempo livre e práticas de 
sociabilidade e maior contato/interação familiar. Para os jovens acadêmicos e 
voluntários da comunidade o projeto, efetivamente, têm se constituído num 
espaço de encontro e vivência Inter geracional, onde a troca se estabelece na 

 
1282Mestre em Serviço Social e Política Social, Docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

– CCSA/Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Coordenadora e Autora 
do Programa da Universidade Aberta à Terceira Idade na Instituição, autora do Projeto Terceira 

Idade, Inclusão Digital e Educação Permanente. E-mail: odorizzi2@yahoo.com ; 
unati@unioeste.br  
1283 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 

francieleluthor@gmail.com  
1284Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo.E-mail:  

indianara.icom@gmail.com  
1285 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 
marcialopes@gmail.com  
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relação amistosa e a certeza de que os benefícios trazidos pelo processo de 
ensino-aprendizagem computacional na terceira idade causam mudanças no 
comportamento desta população e práticas cotidianas reformuladas. Os dados 
da pesquisa também apontam, além de se constituir como direito a sua inclusão 
ele está em busca desse novo conhecimento. Neste sentido se faz necessário 
que se repense o papel do idoso na sociedade e, da mesma forma que a 
sociedade repense a sua atitude em relação ao velho, considerando-se assim 
um cidadão de direitos quebrando toda forma de tabu/preconceito existente em 
relação a sua convivência social e comunitária. 
 
Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; fone: (045) 3379-
7111/Toledo-PR 
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O PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E 

SENSORIAL NO ADULTO IDOSO: A EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA 

UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE DA UNIOESTE/CAMPUS DE 

TOLEDO-PR 

 
 

Roseli Odorizzi1286 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Marcia Aparecida Lopes1287, Franciele Luci Barreiro1288,  

                                                                                                   Mylena Cristina de Assis 
Marcelo1289  

  

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade & Saúde) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: Idoso; Envelhecimento Cognitivo e Sensorial; Qualidade de 

Vida. 
 
 

Resumo: O declínio cognitivo, de fato, ocorre com o processo de 
envelhecimento interferindo negativamente até nas atividades mais simples do 
cotidiano do adulto idoso, mas hoje sabemos pelas pesquisas recentes de 
neurologistas que não é inevitável. O trabalho trata  do projeto da oficina 
“Memória e Terceira Idade” realizada no Programa UNATI/Campus de Toledo e 
tem como objetivo enfatizar os resultados alcançados na realização das 
atividades com os adultos e idosos no período 2012-2018. A oficina da memória 
para a terceira idade é um espaço efetivo de troca de vivências, diálogo e 
entretenimento para os participantes do programa. O objetivo é, através de 
atividades lúdicas, de concentração e interação propiciar um espaço para a 
otimização e estimulação cognitiva e sensorial dos participantes visando o 
desenvolvimento/preservação da saúde mental e cognitiva evitando doenças 
degenerativas do cérebro como o mal de “Alzheimer” e o “Parkinson” e maior 
interação do idoso no ambiente familiar e social. Os resultados apontam que a 
estimulação otimização cognitiva e sensorial no adulto idoso realizada pela 
oficina através de diferentes atividades, por ser resultante de aspectos 
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marcialopes@gmail.com 
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mylena.assis@gmail.com  
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multifatorial, contribui na maior agilidade mental, prevenção, melhora e 
adiamento do declínio neuronal do adulto idoso apontando que as condições de 
saúde e o estilo de vida possuem um papel fundamental para uma maior 
qualidade de vida no cotidiano do adulto idoso. 
 

Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; Fone: (045) 3379-
7111/Toledo-PR 
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OFICINA DE PAISAGISMO – FLORICULTURA INICIANTE 

 
Nardel Luiz Soares da Silva1290 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Aline Rafaela Hasper², Arthur Kinkas dos Santos Silva², Camila 
da Cunha Unfried², Daliana Hisako Uemura Lima², Jaqueline Vanelli², Jessyca 

Vechiato Galassi², Leonardo Backes Mosconi², Lucas Casarotto², Jacqueline 
Cristina da Cruz², Lyara Franssoice Modes², Maria Antonia Urnau², Natália 

Cardoso dos Santos²,  Nathália Cotorelli², Paula Caroline Bejola² 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Rural e Questão Agrária 

 Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Ensino; Floricultura; Extensão  

 
Resumo 
 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa de educação 
extracurricular que busca levar para a comunidade acadêmica e sociedade em 
geral um ambiente com diferentes atividades, baseadas na pesquisa, ensino e 
extensão que propicie novos conhecimentos e experiências, contribuindo para a 
formação pessoal e acadêmica dos participantes. O PET – Agronomia foi o 
quarto a ser criado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no ano de 
2010 e atualmente conta com a participação de quatorze alunos, sendo doze 
bolsistas e dois voluntários, além de professores parceiros do projeto e o 
professor doutor Nardel Luiz Soares da Silva como tutor. Entre as atividades nas 
quais o PET realiza estão cursos, palestras, ações solidárias, desenvolvimento 
de pesquisas além de organização e participação de eventos e oficinas. Muitas 
vezes o PET conta com o apoio de empresas, entidades e grupos de pesquisa 
e extensão. 

Pensando em um complemento para os alunos do quinto ano do curso de 
agronomia, os quais contam com a disciplina de Floricultura na grade curricular, 
no dia 11 de abril de 2019, realizou-se nas dependências do campus de 
Marechal Cândido Rondon, uma oficina sobre paisagismo. Está oficina foi 
ministrada pela participante do PET – Agronomia Camila Unfried, que se dispôs 
a colaborar com os colegas, em um curso gratuito aos participantes e sem custos 
para o Programa de Educação Tutorial (PET). O custo para participar da oficina, 
assim como nas demais atividades realizadas pelo programa, foi um quilo de 
alimento não perecível aos quais serão destinados a entidades carentes na 
cidade de Marechal Cândido Rondon. 

 A oficina abordou de forma mais aprofundada a classificação das 
diversas espécies floríferas cobradas em sala de aula, além de dar um parecer 
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arthur.kinkas@gmail.com 
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sobre a situação atual e histórica da floricultura. No Brasil, a produção de flores 
e plantas ornamentais possui expressiva rentabilidade e geração de empregos 
por unidade de área, e é desenvolvida em sua maioria por pequenos produtores. 

A produção de flores e plantas ornamentais inicialmente era mais 
concentrada na região sudeste, entretanto diversas atividades contribuíram para 
a ramificação e expansão para as mais diversas regiões do pais. A produção de 
flores de clima temperado está mais concentrada nas Regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste e as de clima tropical nas Regiões Norte e Nordeste. O estado de 
São Paulo é responsável por 74,5% da produção nacional, sendo o maior 
produtor, consumidor e exportador de flores do país. 

Uma das grandes dificuldades para a expansão do agronegócio de flores 
e plantas ornamentais no Brasil é o baixo consumo per capita, sendo ele de US$ 
4,7 por habitante ao ano. Para a maior parte da população brasileira, o consumo 
de flores ainda está muito restrito a determinados eventos e datas especiais, 
como aniversário, casamento, noivado, entre outros. Para a decoração de 
ambientes, a aquisição e uso de flores está restrita a uma pequena parcela da 
população, em geral de maior poder aquisitivo. Outro fator limitante na produção 
de flores é a infraestrutura, desde a propriedade até o transporte e o comércio. 

O agronegócio de flores e plantas ornamentais vem se expandindo no 
Brasil graças a medidas que vem sendo adotadas pelo poder público e iniciativa 
privada. Para a floricultura continuar a se desenvolver, é necessário uma 
estimulação pelo hábito do consumo pelos brasileiros e melhoria da infra 
estrutura e logística para o setor. 

 
 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook: PET Agronomia Unioeste 
Instagram: @petagronomiaunioeste 
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OFICINAS DE FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA - O PENSAMENTO 

ACERCA DO COSMOS: GEOCENTRISMO E HELIOCENTRISMO 

 
 Luciano Carlos Utteich1291 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Carina Eduarda Kozera1292, Caroline de Paula Bueno1293, Daniel 
Du Sagrado Barreto Daluz1294, Elvio Camilo Crestani Jr1295., Ewerton Proença 
dos Santos1296, Fabio Gabriel Semençato1297, Felipe Belin1298, Fernando Alves 
Grumicker1299, Giullya Schuster de Almeida1300, Gustavo Henrique Martins1301, 
Lucas dos Santos1302, Rafaela Ortiz de Salles1303. 
 

Área Temática: Temas específicos / Desenvolvimento humano 
Linha de Extensão: Ensino 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Filosofia; Ciência; Educação. 

 
Resumo: A realização desta oficina de Filosofia ocorreu com estudantes da 
Educação Básica de Toledo, a partir de pressupostos teóricos e metodológicos 

 
1291Pós-doutor em Filosofia pela Universität Duisburg-Essen (Alemanha). É atualmente Professor Associado 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Doutor pela PUCRS (2008), com pesquisa na área da 

Filosofia Transcendental kantiana e do Idealismo Alemão (FICHTE, SCHELLING E HEGEL). Participa do 
Grupo de Pesquisa 'FILOSOFIA SISTEMÁTICA: DIALÉTICA E FILOSOFIA DO DIREITO'; com linha de 

atuação ainda na Pesquisa 'DIALÉTICA E FILOSOFIA SISTEMÁTICA E DIALÉTICA E SISTEMA 
(PUCRS)', e dos Grupos de Pesquisa 'HISTÓRIA DA FILOSOFIA' e 'FILOSOFIA, CIÊNCIA E NATUREZA 
NA ALEMANHA DO SÉC.XIX: SUBJETIVIDADE E NATUREZA' na UNIOESTE. E-mail: - 
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1294 Graduando e bolsista do PET Filosofia, Filosofia, CCHS, Unioeste Toledo. E-mail: 
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elviocrestani@hotmail.com. 
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martins2017.gustavo@gmail.com. 
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desenvolvidos pelo filósofo norte-americano Matthew Lipman, criador do 
programa “Filosofia para crianças”, que visa uma educação para o pensar lógico-
crítico, ético e criativo. Essa atividade de oficina foi uma variação do trabalho que 
vem sendo realizado pelo Curso de Filosofia, desde 2011, com crianças 
diagnosticadas com altas habilidades/superdotação, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação de Toledo. Teve como objetivos: - aprender a 
metodologia do Programa Filosofia para crianças; - aplicar a metodologia em 
atividades que relacionam Filosofia e a temática trienal estabelecida; - criar 
atividades de filosofia que visam desenvolver o pensamento lógico, crítico, ético 
e criativo aos jovens da rede pública de ensino; - desenvolver a prática do ensino 
de filosofia para crianças e jovens; - produzir metodologias para o ensino de 
filosofia; - vincular o ensino de Filosofia com o núcleo temático do triênio. Após 
os estudos relativos aos pressupostos teóricos e metodológicos desenvolvidos 
pelo filósofo norte-americano Matthew Lipman, criador do programa “Filosofia 
para crianças”, que visa uma educação para o pensar lógico-crítico, ético e 
criativo, propôs-se atividades desde manuais do professor por ele criados, bem 
como propor, a partir de estudos específicos sobre a nova temática, a realização 
de auto-oficinas entre os alunos petianos, para realizar, por fim, a oficina com a 
turma de alunos do terceiro ano da Escola Municipal Ecológica Professor Ari 
Arcássio Gossler, escolhida previamente em determinação conjunta com a 
Coordenação Pedagógica da escola. Com isso se deu o desenvolvimento: a) de 
novas práticas pedagógicas; b) a introdução de novas práticas pedagógicas na 
graduação de Filosofia; c) a criação de didáticas e materiais pedagógicos para o 
trabalho de Filosofia; d) a contribuição na formação filosófica de crianças; e) além 
de apoiar o poder público no concernente à educação crítica, criativa e 
cuidadosa; e, ainda, atender à tarefa de f) socializar os conhecimentos e as 
experiências em eventos e publicações. Todas essas etapas da atividade 
ocorreram acompanhas pelo novo tutor; depois de o material ser produzido e 
experienciado no grupo de alunos petianos, só então é que aconteceram as 
oficinas com as crianças. O processo de elaboração e de execução da atividade 
contou com o acompanhamento da coordenação pedagógica da escola. E foi 
previsto e executado um processo avaliativo, posteriormente à aplicação da 
oficina. 
 
Formas de contato com a ação 
 
Discente PET: Caroline – carol_bueno14@hotmail.com Cel: (45) 9.9833-8223  
Coordenação PET: Luciano - lucautteich@terra.com.br Cel: (45) 9.9974-0760 
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OFICINAS DE SAÚDE NO PROJETO RONDON OPERAÇÃO PANTANAL  

  

Marcos Freitas de Moraes1; Thaís Souto Bignotto (Coordenadores da Ação de 

Extensão) Participantes: Júlia Reis Conterno2; Camila Safranski Martins3, Bruna 

Sampaio Boffo4; Maria Luísa Konrad Bettoni; Cassiane Lui;   

  

Área Temática: (Educação) Linha de Extensão: (Saúde Humana) Modalidade: 

Pôster Palavras-chave: Educação em saúde; Extensão universitária; Projeto 

Rondon.  

  

O Projeto Rondon é uma iniciativa do Governo Federal, coordenada pelo 

Ministério da Defesa, que tem finalidade contribuir para soluções de inclusão 

social; redução das desigualdades nas comunidades que atua e no 

desenvolvimento da cidadania dos estudantes universitários, os quais são 

voluntários no desenvolvimento de diferentes ações (BRASIL, 2015).  A vertente 

central do Projeto é o desenvolvimento de ações que buscam interagir atividades 

de estudantes universitários em comunidades que apresentam maior 

vulnerabilidade social, sejam por meio de ações em diferentes áreas, sejam elas: 

da saúde, educação, meio ambiente, sustentabilidade, dentre outras (BRASIL, 

2015).   Em 2018 na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) abriu 

lançou edital para a operação nacional Pantanal, que ocorreu no estado do  Mato 

Grosso do Sul (MS), a qual ocorreu do dia 05 a 23 de Julho.  A Unioeste 

juntamente com o Instituto de Desenvolvimento Educacional do alto Uruguai 

(IDEAU) foram selecionadas para realizar suas ações no município de Dois 

Irmão do Buriti, cidade localizada a 150km de Campo Grande, capital no MS, 

com aproximadamente 10 mil habitantes. A equipe das duas instituições 

universitárias foram compostas por acadêmicos(as) dos cursos de duas de 

enfermagem, três de odontologia, uma de nutrição, uma de ciências sociais, uma 
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de pedagogia, duas educação física, três de medicina veterinária e três de 

ciências contábeis, totalizando 16 rondonistas e quatro coordenadores.  As 

ações no município de Dois Irmãos do Buriti começaram no dia 9 de Julho, com 

a cerimônia de abertura da Operação Pantanal na prefeitura da cidade, onde 

todas as escolas do município levaram seus alunos. Após a abertura oficial a 

equipe de universitário foram conhecer os principais locais da cidade onde 

seriam os pontos de realização das oficinas. Cabe destacar que as ações 

desenvolvidas articularam-se às seguintes temáticas: saúde, formação para os 

professores, sobre saúde dos bovinos,  

                                         1 Doutor, Química, campus Toledo. 

marcos.moraes@unioeste.br 2 Doutora, Engenharia da pesca, campus Toledo. 

thabignotto@yahoo.com.br 3 Graduanda enfermagem, campus Cascavel. E-mail: 

ju.conterno.reis@gmail.com 4 Graduanda enfermagem, campus Cascavel. 5 

Graduanda odontologia, campus Cascavel. 6 Graduada Ciências Sociais, campus 

Toledo. 7 Graduada Educação física, campus Marechal Candido Rondon.  

reaproveitamento do soro do leite, matérias de limpeza, direitos sociais, testes 

vocacionais e recreação. Diante do exposto o objetivo do presente trabalho é 

relatar as ações desenvolvidas no campo da saúde, as quais foram realizadas 

por meio de oficinas destinadas à comunidade de forma geral, aos alunos, 

profissionais da área da saúde tanto hospitalar quando atenção primária. As 

oficinas de saúde abordaram os seguintes temas: hipertensão, diabetes 

tuberculose e hanseníase; saúde da mulher; câncer de boca mama e testículos; 

primeiros socorros, atendimento humanizado; protocolo de Manchester; 

descarte de resíduos hospitalares; Infecções sexualmente transmissíveis para 

adolescentes; oficina de produtos de limpeza e beleza; boas práticas 

alimentares; entre outras. Foram desenvolvidas mais de 10 oficinas no período 

em que a equipe permaneceu no município. O número de participantes foi 

variado nas diferentes atividades, em uma oficina aconteceu apenas com duas 

pessoas e já em outra com mais de 150 pessoas. Mesmo havendo essa variação 

no número de participantes, todos eram muito interessados nos assuntos 
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apresentados, todos interagiram bem e sempre ao final das atividades 

agradeceram pela possibilidade de aprendizagem de assuntos novos.  Além das 

oficinas desenvolvidas com a comunidade foi realizado o Cine Rondon, na 

primeira sessão passamos o filme Extraordinário e na segunda sessão 

passamos Divertidamente. Vale ressaltar que as pessoas gostaram muito de 

participar das sessões de filmes, pois foi algo diferente que nunca havia 

acontecido antes.  Também realizamos o mutirão da saúde, na qual foi realizada 

a aferição de pressão, hemoglicotestes (HGT), avaliação corporal, instrução 

alimentar, avalição bucal e instrução de limpeza dental. Durante todo o dia houve 

uma participação bem grande da comunidade, havia muitas crianças, foi feito 

recreação e pintura facial. Cabe aqui destacar que oportunidade em participar 

do Projeto Rondon, especificamente da Operação Pantanal foi enriquecedora 

tanto para a formação profissional, quanto pessoal dos universitários que 

vivenciaram de tal experiência, pois possibilitou a consolidação de muitos 

conhecimentos aprendidos nas diferentes formações e a integração intensa com 

a comunidade.  

  

Forma(s) de contato com a ação  

ju.conterno.reis@gmail.com  

  

Referências  

BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria Normativa nº 2.617. Aprova a Concepção 

Política do Projeto Rondon. 2015. 

  



 

 

ORIENTAÇÃO SOBRE RODIZIO DE APLICAÇÃO DE INSULINA EM 

PACIENTES DIABÉTICOS  

 
Lili Marlene Hofstätter  1304 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Francyelle dos Santos Soares1305, Carme Brixner Jost3, Cássia 
Aparecida Corna Stelle3, Elias Scheneider3, Everlaine Santos3,  Felipe Ferraz 

Fideles3, 
 Luana Lunardi Alban3, Mariel Ferrando3. 

 
Área Temática: (Saúde) 

Linha de Extensão: (Atenção a grupo de pessoas com necessidades 
especiais) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Rodizio de insulina; Promoção da saúde. 

 
 
Introdução: Como o Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) se caracteriza por uma 
produção de insulina insuficiente, em 100% dos pacientes o tratamento depende 
da reposição desse hormônio, já a maioria dos pacientes portadores de Diabetes 
Mellitus tipo 2 (DM2) não utilizam insulina logo após o diagnostico no entanto o 
uso aumenta progressivamente conforme a doença evolui, não importando a 
faixa etária a reposição da insulina deve atingir o perfil mais próximo possível do 
fisiológica. Em relação as aplicação de insulina terapia destacamos os principais 
efeitos adversos: reação eritematosa e edematosa que é reduzida com o uso de 
insulina purificada; lipodistrofia insulínica são lesões decorrentes da reação 
antígeno-anticorpo; lipo-hipertrofia são nódulos de gordura e tecido fibroso que 
modificam a absorção da insulina, são decorrentes de repetidas aplicações no 
mesmo lugar; nódulos endurecidos decorrentes de traumas com a agulha. 
Objetivo: Prestar atendimento e realizar orientações sobre rodizio e aplicação 
de insulina, complicações em relação a aplicação de insulina. Justificativas: 
Considerando a baixa publicações de artigos sobre as complicações 
relacionadas a aplicação de insulina e pelo fato de que apenas 37,3% dos 
enfermeiros orientavam pacientes sobre rodizio de aplicação e tendo em vista 
que as complicações causadas pelo uso incorreto dos locais de aplicação podem 
vir a causar grandes prejuízos ao paciente. Conclusão: Acredita-se que, para o 
sucesso da educação dos pacientes com DM em relação as complicações 
decorrentes da não ocorrência de rodizio de aplicação da insulina, é 
imprescindível considerar os aspectos motivacionais para o autocuidado, a 

 
1304 Enfermeira, Professora do Curso de Enfermagem da UNIOESTE – Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná. Campus Cascavel/PR. CCBS. Im_hofstatter@yahoo.com.br 45 999726420 
2 Fisioterapeuta, Professora do Curso de Fisioterapia da UNIOESTE – Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná. Campus Cascavel/PR. CCBS. 
3 Discentes do Curso de Enfermagem da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná. CCBS, campus Cascavel/PR.  

  

mailto:Im_hofstatter@yahoo.com.br
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participação da família e o estabelecimento de vínculos afetivos com a equipe 
multiprofissional. 
 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Im_hofstatter@yahoo.com.br. (45) 999726420 
 
Schneiderccordova@hotmail.com. (45) 998008809 
 
Referências 
SBD. Sociedade Brasileira de Diabetes, Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Diabetes. Tratamento e acompanhamento do diabetes mellitus. 2017-2018 
 
 
SOUZA, C.; ZANETTI, M. Administração de insulina: uma abordagem 
fundamental na educação em diabetes. Revista da Escola de Enfermagem 
da USP, v. 34, n. 3, p. 264-270, 1 set. 2000. 
 
 
  

mailto:Im_hofstatter@yahoo.com.br
mailto:Schneiderccordova@hotmail.com


 

 

OTIMIZAÇÃO E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E SENSORIAL NO ADULTO 

IDOSO: A EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA À 

TERCEIRA IDADE DA UNIOESTE/CAMPUS DE TOLEDO-PR 

 
 

 
Roseli Odorizzi1306 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Marcia Aparecida Lopes1307, Franciele Luci Barreiro1308,  
                                                                                                   Mylena Cristina de Assis 
Marcelo1309  

  
 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade & Saúde) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: Idoso; Envelhecimento Cognitivo e sensorial; Qualidade de 

Vida. 
 

 
Resumo: O declínio cognitivo, de fato, ocorre com o processo de envelhecimento interferindo 

negativamente até nas atividades mais simples do cotidiano do adulto idoso, mas hoje sabemos 
pelas pesquisas recentes de neurologistas que não é inevitável. A pesquisa trata da estimulação 

e otimização do aspecto cognitivo e sensorial no adulto idoso e tem como objetivo trazer os 
resultados alcançados em relação às dificuldades/limites cognitivos sentidos e vivenciados no 
cotidiano do adulto e idoso que participa no projeto “Memória Cognitiva e Terceira Idade” do 

Programa Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI/UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, no 
período 2011-2015. A metodologia utilizada se fundamenta no uso do método exploratório da 

abordagem qualitativa de pesquisa combinada com o uso da técnica da entrevista e da 
observação participante da equipe pedagógica no desenvolvimento da pesquisa. Na obtenção 

dos dados utilizou dos instrumentos do questionário semiestruturado e de relatórios produzidos 
no desenvolvimento da atividade Os resultados apontam que a estimulação otimização cognitiva 
e sensorial no adulto idoso realizada pela oficina através de diferentes atividades, por ser 

resultante de aspectos multifatorial, contribui na maior agilidade mental, prevenção, melhora e 
adiamento do declínio neuronal do adulto idoso apontando que as condições de saúde e o estilo 

de vida possuem um papel fundamental para uma maior qualidade de vida no cotidiano do adulto 
idoso. 

 

 
1306Mestre em Serviço Social e Política Social, Docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
– CCSA/Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo-PR, Coordenadora e Autora 
do Programa da Universidade Aberta à Terceira Idade na Instituição e o Projeto “Memória e 

Terceira Idade” E-mail: odorizzi2@yahoo.com ; unati@unioeste.br  
1307 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 
marcialopes@gmail.com 
1308 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 
francieleluthor@gmail.com 
1309 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. E-mail: 
mylena.assis@gmail.com  

mailto:odorizzi2@yahoo.com
mailto:unati@unioeste.br
mailto:marcialopes@gmail.com
mailto:francieleluthor@gmail.com
mailto:mylena.assis@gmail.com
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Forma(s) de contato com a ação: unati@unioeste.br; Fone: (045) 3379-
7111/Toledo-PR 

 
Referências: 
 
BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 1.948, de 03 de julho de 1996, que regulamenta 
a Lei 8.842, de 04 de janeiro de 1994. Disponível em: 
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2019. 
________. Casa Civil. Lei nº 8.842 de 04/01/94. Dispõe da Política Nacional do 
Idoso.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm. 
Acesso em 29 maio 2019. 
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Permanente”.  Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 
Campus de Toledo. Toledo, Paraná. 2015.  
SZAJMAN, A. Envelhecer com dignidade. In: Revista Problemas Brasileiros, ano 
XXXIX, 2002. 
  



 

 

PALESTRA “AGROTÓXICOS: CONSEQUÊNCIAS DO USO ABUSIVO” 

 
Nardel Luiz Soares da Silva1310 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Arthur Kinkas dos Santos Silva², Camila da Cunha Unfried², 
Daliana Hisako Uemura Lima², Jaqueline Vanelli², Jessyca Vechiato Galassi², 

Leonardo Backes Mosconi², Lucas Casarotto², Jacqueline Cristina da Cruz², 
Lyara Franssoice Modes², Maria Antonia Urnau², Aline Rafaela Hasper², Natália 

Cardoso dos Santos²,  Nathália Cotorelli², Paula Caroline Bejola² 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

 Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: agrotóxicos; ensino; extensão. 

 
Resumo 
 
O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa de educação 
extracurricular pautado sobre três pilares básicos: ensino, pesquisa e extensão. 
O programa trabalha junto com seus membros a ideia de propiciar aos alunos 
conhecimentos e experiências que complementem sua formação acadêmica, 
através da criação de um ambiente acadêmico com vistas à construção do 
conhecimento, criando alternativas ao modelo tradicional de educação, no qual 
o ensino, a pesquisa e a extensão estejam contidas de forma inerente e 
indissociável. O PET – Agronomia foi criado em 2010, sendo o quarto grupo 
criado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e presentemente conta 
com a participação de doze alunos bolsistas e dois voluntários, além de 
professores parceiros do projeto e o professor doutor Nardel Luiz Soares da Silva 
como tutor. As atividades desenvolvidas ao longo dos anos por este grupo vão 
desde cursos, palestras, participação e organização de eventos a oficinas, ações 
solidárias, desenvolvimento de pesquisas. Nesse contexto, foi abordado em 
forma de palestra junto aos acadêmicos da UNIOESTE e a comunidade externa 
um tema atual e polêmico: a utilização de agrotóxicos na agricultura. Para esse 
debate, houve a presença de diversas empresas da região, professores, alunos 
e agricultores, sendo a palestra ministrada por fiscais da Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, onde foi tratado as junto ao público as 
consequências ambientais e legais da utilização indiscriminada de defensivos 
químicos. 
Os agrotóxicos foram desenvolvidos ainda na Primeira Guerra Mundial e 
utilizados mais amplamente na Segunda Guerra Mundial como arma química. 
Com o fim da guerra, o produto desenvolvido passou a ser utilizado como 
“defensivo agrícola”. 

 
1310 Doutor, Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

nardel.silva@unioeste.br.  
² Graduação, Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
arthur.kinkas@gmail.com 
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Entende-se por agrotóxico o grupo de produtos químicos utilizados para destruir 
ervas daninhas (herbicidas), insetos (inseticidas) e fungos (fungicidas). Esses 
produtos são amplamente usados na agricultura, horticultura, reflorestamento e 
no processamento secundário destes produtos nas indústrias. 
O solo das regiões onde se pratica agricultura é frequentemente exposto aos 
agrotóxicos. Essa contaminação pode ocorrer em razão da aplicação direta dos 
produtos nas plantas ou, então, por intermédio da utilização de água 
contaminada e do contato com embalagens descartadas incorretamente. Como 
o solo é capaz de reter grande quantidade de contaminantes, com o tempo, os 
agrotóxicos fragilizam-no e reduzem a sua fertilidade. Eles também podem 
desencadear a morte de micorrizas, diminuir a biodiversidade do solo, ocasionar 
acidez, entre outros problemas. O ar também é exposto aos agrotóxicos, que 
podem ficar em suspensão. Esses produtos na atmosfera podem desencadear 
a intoxicação de pessoas e de outros organismos vivos que respiram o ar 
contaminado. As águas também são frequentemente contaminadas por 
agrotóxicos.  
A consequência da política agrícola implementada desde a década de 70 
propiciou a expansão do agronegócio que concentra a terra e exige cada vez 
mais grandes quantidades de produtos químicos para garantir a produção em 
escala industrial e o resultado foi que enquanto em âmbito mundial o mercado 
de agrotóxicos cresceu 93% e no Brasil chegou a 190% conforme um dossiê 
divulgado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO e segundo 
o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola esse 
crescimento foi de 200%, tornando o país o maior consumidor de agrotóxicos do 
planeta. 
Por estas razões, a abordagem deste tema se faz necessária em todas as 
esferas públicas, tendo a universidade papel fundamental na disseminação da 
informação, auxiliando os órgãos públicos e trazendo conhecimento e 
informação para todas as pessoas, prestando assim serviços a comunidade que, 
nesta região do Estado, se faz essencialmente agrícola, evidenciando assim a 
importância do debate deste tema. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook: PET Agronomia Unioeste 
Instagram: @petagronomiaunioeste 
 
 
Referências 
 
Carneiro FF, Pignati W, Rigotto RM, Augusto LGS, Rizollo A, Muller NM, 
Alexandre VP, Friedrich K, Mello MSC. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os 
impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: ABRASCO; 2012. 1ª 
Parte. 98 p. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-solo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/composicao-do-ar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua.htm
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SINDAG, 2011. Sindicato Nacional das Indústrias de Defensivos 
Agrícolas. Venda de defensivos bate recorde no Brasil. Disponível em. 
Acesso em: 22 julho de 2012. 
 
  



 

 

PATRONATO PENITENCIÁRIO: A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO 

PROCESSO DE REINSERÇÃO SOCIAL  

 
Valdecir Soligo1311 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Claudia Barbosa 1312, Regis Maliszewski1313, Bruna da Silva1314, 
Danielle de Oliveira1315, Adriely dos Santos6, Caio Nabão1316, Gabriela Liotto6, 

Jéssica Josér6, Paloma Zanetti6 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Linha de Extensão: Segurança Pública e Defesa Social 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Reinserção social; Rejeição social; Psicologia. 

 
Há mais de quarenta anos o psicólogo atua dentro do sistema prisional, porém 
só teve seu reconhecimento profissional com a criação da Lei de Execução Penal 
- LEP.  Sua prática antes da instituição da LEP não era de interesse em meios 
acadêmicos, e por isso o trabalho ocorria sem uma formação específica para a 
área e cada profissional se baseava de acordo com suas atividades e condições 
de cada instituição penitenciária, a modo de realizar o exame criminológico e 
emitir laudos e pareceres (MEDEIROS e SILVA, 2015).    
Contudo, atualmente a atuação do psicólogo no âmbito prisional ocorre em 
vários contextos e com algumas diferenças, isso se deve ao campo institucional 
que irá trabalhar. Este campo poderá ser dentro de unidades de regime fechado, 
unidades de regime semiaberto e aberto, como também casas de custódia, 
albergues, centros de penas alternativas e na atuação com adolescentes que 
estão cumprindo penas e medidas socioeducativas. Nesta área, o público 
atendido são os presos, suas famílias, os funcionários e os adolescentes que 
estão cumprindo medidas socioeducativas (CFP e CREPOP, 2009). 
Assim, França, Pacheco e Oliveira (2016) apontam que as duas experiências 
que contribuem à assistência ao preso são rodas de conversa em projetos de 
extensão e construção de casos clínicos com a equipe de saúde do sistema 
prisional. Para ambas as experiências se configuram em designar as 
colaborações que estas atividades prestam ao sujeito com o qual apresenta 
intenso sofrimento por estar recluso da sociedade. Para tanto são levadas em 
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1312 Coordenadora do Curso de Psicologia do Centro Universitário FAG. E-mail: 

claudia@fag.edu.br 
1313 Orientador de Psicologia do Projeto Patronato Cascavel Unioeste. E-mail: 
maliszewskiregis@gmail.com 
1314 Psicóloga do Projeto Patronato Cascavel Unioeste. E-mail: brunasthefanipsico@gmail.com 
1315 Bolsista Acadêmica de Psicologia do Projeto Patronato Cascavel Unioeste: 

daniellepitarelli@gmail.com 
1316 Acadêmicos, Psicologia, Centro Universitário FAG, Cascavel. E-mail: 
maliszewskiregis@gmail.com 
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consideração demandas levantadas, a escuta do indivíduo e as dificuldades com 
as quais ele enfrenta durante e após sua reclusão. 
Sendo assim, uma das áreas de atuação de maior importância é a equipe de 
profissionais da Psicologia, pois, em detrimento da privação de liberdade o 
indivíduo fica suscetível a danos psicológicos, podendo ser ocasionados por 
fatores hereditários, orgânicos  ou até mesmo funcionais gerados pelo contexto 
prisional.  Assim como, há possibilidades de em seu processo de ressocialização 
acarretar em prejuízos devido às dificuldades, preconceitos e obstáculos 
encontrados durante este processo (NASCIMENTO e NOVO, 2017). 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Patronato Penitenciário de Cascavel, localizado na Av. Assunção, Nº1757, Sala 
229 / 230. Telefone para contato (45)3326-6791. E-mail: 
pcascavel@depen.pr.gov.br 
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 PERFIL CLÍNICO DE DIABÉTICOS ENCAMINHADOS AO CENTRO DE 

REABILITAÇÃO FÍSICA DA UNIOESTE EM 2018 

 

Francyelle dos Santos Soares1317 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Mariana Moreno Assis1318, Larissa Aparecida Canossa2, Polyana 

Bortoletto2, Amanda Kruger2, Fernanda Serighelli2, Geovanna Rayssa 
Travessini2, Francieli Baranoski2, Geicimara Lopes2, Gabriela Bianca de 

Carvalho2, Lili Marlene Hofstatter3, Alberito Rodrigo de Carvalho3, Carlos 
Eduardo de Albuquerque3, Patricia Guerrero de Sousa3, Mônica da Silva4 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Perfil de Saúde; Promoção da Saúde. 
 
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um conjunto persistente de transtornos 
metabólicos no mecanismo de produção e/ou ação da insulina caracterizado por 
hiperglicemia e resulta em complicações a longo prazo (1, 2). A incidência e 
prevalência dessa doença cresce continuamente no mundo inteiro. (3) Objetivo: 
Identificar o perfil clínico de pacientes diabéticos encaminhados ao CRF – 
Unioeste durante o ano de 2018. Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa, observacional, retrospectiva e transversal. Foi realizada a busca 
ativa, em prontuário eletrônico, por pacientes diabéticos que foram cadastrados 
no CRF-Unioeste no período de janeiro a dezembro de 2018. Foram incluídos 
aqueles que possuíam cadastro regular no sistema eletrônico de prontuários e 
que eram descritos como diabéticos pela equipe multiprofissional. Foram 
excluídos aqueles em que não havia a descrição de DM, por terem sido 
considerados não-diabéticos. Após isto, foi realizada a busca por dados clínicos 
disponíveis. As variáveis principais coletadas foram: tipo de DM, tempo de 
diagnóstico, uso de insulina, valor de hemoglobina glicada (controle do DM) e 
comorbidades. A análise dos dados foi feita por meio de frequência ou com 
média e desvio padrão, utilizado o programa Microsoft Excel. Resultados: No 
ano de 2018   1.091 pacientes ingressaram no CRF-Unioeste por diversas 
causas. Destes, 150 (13,8%) eram diabéticos dos quais 147 (98%) eram do tipo 
2. A média do tempo de diagnóstico foi de 10,7 anos (±7,1 anos), sendo 35 anos 
o maior tempo encontrado. Em relação ao uso de insulina, 51 pacientes (34%) 
eram insulinodependentes. Nos prontuários em que o exame de hemoglobina 
glicada estava descrito a média do resultado foi de 7,6% (±1,7%), sendo o valor 
máximo encontrado de 9,5%. A comorbidade mais prevalente foi a hipertensão 
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arterial sistêmica, presente em 75% dos diabéticos. Discussão: Os resultados 
deste estudo demonstram que o índice de diabéticos entre os pacientes 
encaminhados ao CRF-Unioeste foi elevado (13%), visto que a estimativa é de 
que 8 a 9% da população brasileira seja diabética. (4) Segundo Chen et al. 
(2016), o DM tipo 2, adquirido decorrente de fatores genéticos e hábitos de vida, 
é o tipo mais comum. (5) Este dado, também observado no presente estudo, 
corrobora o citado pela Associação Americana de Diabetes. (6) O tempo de 
diagnóstico é um fator muito importante sobre o DM. O encontrado no presente 
estudo foi uma média de tempo alta, assim, estes pacientes têm maior chance 
de desenvolver complicações, assim como foi descrito por Cortez (2015). Visto 
a alta prevalência do DM tipo 2 no estudo, era esperado que menos da metade 
dos pacientes seriam dependentes de insulina. Isto ocorre, pois, os acometidos 
por este tipo de DM podem não necessitar do uso de insulina no início da doença 
e inclusive com o passar do tempo, (7) Sendo um importante exame no manejo 
do DM, o nível ideal de hemoglobina glicada varia entre 6,5 e 7%. (1), destaca-
se então o mau controle dos avaliados, o que acarreta em maior probabilidade 
apresentarem comorbidades, como a hipertensão arterial sistêmica. Esta, é duas 
vezes mais comum pacientes diabéticos (8) tendo assim uma prevalência alta, 
fato em concordância com o encontrado neste estudo. Conclusão: Conclui-se, 
portanto, que os pacientes diabéticos que iniciaram seu acompanhamento no 
CRF-Unioeste no ano de 2018, em sua maioria, eram do tipo 2, com diagnóstico 
antigo, não insulinopendentes, com mau controle glicêmico e com alto índice de 
comorbidades (especialmente hipertensão arterial sistêmica). 
 
Forma(s) de contato com a ação 
E-mail: grevaspfisioterapia@gmail.com. Telefone: (45) 999514849. 
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PERFIL DE PACIENTES DIABÉTICOS AMPUTADOS ENCAMINHADOS AO 

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

OESTE DO PARANÁ EM 2018 

 
Francyelle dos Santos Soares1319 (Coordenadora da ação) 

Participantes: Patricia Nadal1320, Geicimara Lopes2, Gabriella Canan Kiekiss2, 
Gabriela Bianca de Carvalho2, Claudia Caroline Vergutz2, Isabela Giacomelli2, 

Alberito Rodrigo de Carvalho1321, Lili Marlene Hosfstatter3, Carmem Lúcia 
Rondon Soares3, Cristina Diamante3, Márcia Rosangela Buzanello3, Paula 

Renata Olegini Vasconcellos3. 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Pôster 

                            Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Amputações; Neuropatia 
diabética 

 
Introdução: Diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico caracterizado por 
um quadro persistente de hiperglicemia (Diretriz SBD 2017-2018). O diagnóstico 
tardio pode acarretar danos irreparáveis à saúde do paciente com o surgimento 
de complicações agudas e crônicas, entre elas o pé diabético que é a principal 
causa de amputações nesta população (Almeida et al 2018). Anualmente, 1 
milhão de indivíduos com DM sofre uma amputação em todo o mundo, 
traduzindo-se em três a cada por minuto (Diretriz SBD 2017-2018). Objetivo: 
Analisar o índice de diabéticos amputados encaminhados ao CRF em 2018, bem 
como seu perfil demográfico e clínico. Método: Trata-se de um estudo 
retrospectivo com análise dos prontuários eletrônicos dos pacientes que deram 
entrada no CRF no período de janeiro a dezembro de 2018. Os critérios de 
inclusão foram: ter cadastro no CRF com descrição de DM com amputação. Os 
prontuários sem nenhuma referência a DM foram considerados de pacientes não 
diabéticos. A análise dos dados foi feita através de frequência, com 
demonstração foi feita em valores brutos seguidos de porcentagem, quando 
dados categóricos, ou média e desvio padrão quando contínuos. Resultados: 
Mil e noventa e um pacientes deram entrada no CRF no ano de 2018. Destes, 
150 pacientes eram portadores de DM (14% do total), sendo que 17 pacientes 
(11% dos diabéticos) já tinham amputações no momento da admissão no CRF. 
Foram computadas 26 amputações no total, sendo que o nível mais prevalente 
foi em dedos e antepé, estando presente em 11 pacientes (19 amputações; 73% 
do total de amputações). Oito deles tinham mais de uma, sendo que um deles 
tinha 6 amputações em dedos dos pés.  Cinco pacientes tinham amputação 
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transfemoral unilateral (5; 26%), 2 pacientes em nível de perna/tornozelo 
unilateral (2; 15%) e nenhum paciente apresentou nova amputação após dar 
entrada no CRF. Quanto às características demográficas, observou-se que a 
média de idade foi 61 anos (± 10 anos) e 9 (53 %) eram mulheres.  Quanto às 
características clínicas, todos eram do Tipo II e com tempo médio de diagnóstico 
de 12 anos (± 5 anos). Discussão: Em nosso estudo, o índice de amputados foi 
pequeno. Este fato pode ser explicado pela possível perda de dados em estudos 
retrospectivos. O nível de amputação mais prevalente foi semelhante ao 
encontrado no estudo EURODIALE (2012), em que 18% tiveram amputação 
menor (sendo 55% nos dedos) (SHAPER, 2012). Quanto ao perfil, observou-se 
a maior prevalência de indivíduos idosos (média: 61 anos), semelhante à de 
Oliveira et. al. (2016) (média: 62 anos). Em relação ao tipo de DM, Haddad et al. 
(2010), estudaram uma população amputada em que todos eram portadores de 
DM tipo II, fortemente associado a amputações dos MMII. Sobre o tempo de 
diagnóstico, Tavares et al. (2009) também encontraram uma média de 12 anos. 
Estes fatores somados são preocupantes pois caracterizam uma população 
vulnerável: mais idosa, com comorbidades e maior chance de complicações, 
levando, portanto, a perda da funcionalidade. Apesar das suas limitações, esta 
análise retrospectiva colaborou com o entendimento da situação dos diabéticos 
do CRF e com o direcionamento das futuras atividades do projeto de extensão. 
Conclusão: Foi possível identificar uma incidência baixa de diabéticos 
amputados, sendo todos DM tipo II, maioria mulheres idosas e com tempo de 
diagnóstico acima de 10 anos. Desta forma fica clara a importância da prática 
preventiva nos sistemas básicos de saúde para evitar complicações como esta. 
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Gabriela Bianca de Carvalho2, Claudia Caroline Vergutz2, Larissa Aparecida 
Canossa2, Francieli Baranoski2, Mariana Moreno Assis2, Alberito Rodrigo de 

Carvalho1324, Lili Marlene Hosfstatter3, Carmem Lúcia Rondon Soares3, Cristina 
Diamante3, Márcia Rosangela Buzanello3,Caroline de Fátima Gomes Bredt4 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Pôster 
                                   Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Úlceras; 
Polineuropatia diabética 
 
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica, que 
tem como consequência a hiperglicemia. As complicações nos membros 
inferiores estão associadas com a neuropatia diabética que predispõe ou agrava 
as lesões/úlceras nos pés (pé diabético), tornando isso um grande problema de 
saúde pública (SANTOS et al., 2013). As ulcerações atingem cerca de 15% dos 
diabéticos, com tratamento complexo, na tentativa de evitar as amputações que 
comprometem a funcionalidade (ALMEIDA et al., 2013). Objetivos: Analisar o 
perfil de diabéticos com úlceras ativas encaminhados ao Centro de Reabilitação 
Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (CRF) e a atuação da 
fisioterapia nestes casos. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo 
realizado por meio da análise dos prontuários eletrônicos dos pacientes que 
deram entrada no CRF no período de janeiro a dezembro de 2018. Foram 
incluídos os que possuíam descrição de DM e de úlcera ativa no prontuário. As 
variáveis analisadas foram: sexo, idade, cidade de origem, classificação do DM 
(tipo I ou II), tempo de diagnóstico, número de amputações e acompanhamento 
fisioterapêutico. A análise dos dados foi feita através de frequência, com 
demonstração foi feita em valores brutos seguidos de porcentagem, quando 
dados categóricos, ou média e desvio padrão quando contínuos.  Resultados: 
Um total de 1091 pacientes deram entrada no CRF em 2018. Destes, 150 eram 
portadores de DM e 14 pacientes (9%) apresentavam úlcera ativa no momento 
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da entrada.  Observou-se que: a maioria eram homens (9 pacientes; 64%), a 
média de idade era 57 anos (± 9 anos) e dez eram moradores de Cascavel 
(71%). Quanto aos aspectos clínicos: 95% eram DM tipo II, com tempo médio de 
diagnóstico de 11 (± 4 anos) e 43% já tinham alguma amputação anterior ao 
início do acompanhamento.  Apenas 3 pacientes com úlcera receberam 
atendimento fisioterapêutico no período analisado. Dos que não receberam: 6 
não tiveram a causa justificada em prontuário, 2 recusaram o atendimento, 1 fez 
na cidade de origem, 1 teve faltas consecutivas e 1 mudou-se de cidade.  Os 
atendidos, além do tratamento convencional, receberam 2 tipos de recursos de 
eletrotermofototerapia: Laser isolado e Laser associado a LED.  Em quatro (3%) 
pacientes houve o fechamento da ferida depois da entrada no CRF. Discussão: 
Neste estudo houve predominância de adultos (57 anos) com úlceras ativas, ao 
contrário de Silva et al. (2011) onde a média foi de 67 anos. Quanto ao tipo, 
Andrade et al.(2019) observaram grande incidência de DM tipo II, assim como 
neste. Em relação ao tempo de diagnóstico, Nunes et al. (2006) também 
encontraram uma média de 10 anos, condizente com a fase de maior incidência 
de complicações. A Diretriz SBD (2017-2018) relata que a prevalência de úlceras 
é de 4 a 10%, que apenas 2/3 delas cicatrizaram e até 28% resultarão em algum 
tipo de amputação. A fisioterapia pode colaborar com a cicatrização de lesões, 
com recursos de eletrotermofototerapia, órteses e meios auxiliares para diminuir 
a descarga de peso no local da hiperpressão. Apesar das suas limitações, esta 
análise retrospectiva colaborou com o entendimento da situação dos diabéticos 
do CRF e com o direcionamento das futuras atividades do projeto de extensão. 
Conclusão:  Concluiu-se que, apesar da incidência de úlceras não ser alta, 
houve pouca adesão e pouca resolutividade das lesões durante o período de 
análise. O encaminhamento precoce dos pacientes diabéticos, antes da primeira 
úlcera, permitiria a atenção preventiva da fisioterapia em pacientes neuropáticos 
evitando úlceras e amputações.    
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Perfil de Saúde; Promoção da Saúde. 
 
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um conjunto persistente de transtornos 
metabólicos no mecanismo de produção e/ou ação da insulina caracterizado por 
hiperglicemia e resulta em complicações a longo prazo (1, 2). A incidência e 
prevalência dessa doença cresce continuamente no mundo inteiro. (3) Objetivo: 
Identificar o perfil demográfico de pacientes diabéticos encaminhados ao CRF – 
Unioeste durante o ano de 2018. Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa, observacional, retrospectiva e transversal. Foi realizada a busca 
ativa, em prontuário eletrônico, por pacientes diabéticos que foram cadastrados 
no CRF-Unioeste no período de janeiro a dezembro de 2018. Foram incluídos 
aqueles que possuíam cadastro regular no sistema eletrônico de prontuários e 
que eram descritos como diabéticos pela equipe multiprofissional. Após isto, foi 
realizada a busca por dados clínicos disponíveis. As variáveis principais 
coletadas foram: tipo do diabetes, sexo, idade e cidade de origem. A análise dos 
dados foi feita por meio de frequência ou com média e desvio padrão, utilizado 
o programa Microsoft Excel. Resultados: No ano de 2018, 1.091 pacientes 
tiveram seu cadastro inicial aberto no CRF-Unioeste. A variável de maior 
interesse era o índice de diabéticos encaminhados, tendo sido de 13,8% (150 
pacientes). A maioria era diabético tipo 2 (98%) e apenas 2% era diabético tipo 
1. O sexo feminino foi predominante (55%) e a média de idade foi de 61,9 anos 
(± 11,6 anos). Entre os diabéticos, 110 (73%) eram de Cascavel e 40 (27%) eram 
de outros municípios pertencentes a 10ª Regional de Saúde (10ª RS). 
Discussão: Os resultados deste estudo demonstram que o índice de diabéticos 
entre os pacientes encaminhados ao CRF-Unioeste foi elevado (13%), visto que 
a estimativa é de que 8 a 9% da população brasileira seja diabética. (4) Segundo 
Chen et al. (2016), o DM tipo 2, adquirido decorrente de fatores genéticos e 
hábitos de vida, é o tipo mais comum. (5) Este dado, também observado no 
presente estudo, corrobora o citado pela Associação Americana de Diabetes. (6) 
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As variações hormonais são mais comuns e intensas em mulheres devido a 
fatores como a gravidez e menopausa. Essas alterações podem predispor ao 
DM, o que justifica o maior número encontrado de diabéticos do sexo feminino, 
em concordância também com pesquisas epidemiológicas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). (7) Outro estudo epidemiológico realizado no 
município de Cascavel evidenciou que a faixa etária de maior prevalência de 
diabéticos tipo 2 é de 60 a 64 anos, fato confirmado pelo presente estudo em 
que a média de idade foi de 61,9 anos, sendo assim, predominante em idosos. 
(8) O dado de que a maioria dos pacientes diabéticos atendidos eram de 
Cascavel é devido ao fato de o município ser o maior dentre os abrangidos pela 
10ª Regional de Saúde, assim por consequência, a proporção de pacientes 
diabéticos atendidos tende a ser maior. (9). Conclusão: Conclui-se, portanto 
que dentre o grande número de pacientes diabéticos encaminhados ao CRF-
Unioeste em 2018, houve predominância de mulheres idosas, moradoras do 
Município de Cascavel e que possuíam DM do tipo 2. 
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Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Grupos sociais vulneráveis 

Modalidade: Pôster 
 Palavras-chave: educação em saúde1; adolescência2. 

 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a adolescência é um 
período da vida que dura dos 10 aos 19 anos, também caracterizado por uma 
fase de intenso desenvolvimento físico, mental, social, sexual e de expectativas 
impostas pela sociedade, todas essas mudanças levam o adolescente a uma 
posição de vulnerabilidade causando um impacto tanto na sua saúde física 
quanto psicológica. Dessa forma, o projeto tem como objetivo levar aos 
adolescentes orientações sobre prevenção da violência sexual, violência auto 
infligida (suicídio), infecções sexualmente transmissíveis (IST) e gravidez na 
adolescência. Este trabalho é realizado através de práticas educativas 
previamente discutidas, estudadas e preparadas para que os temas sejam 
abordados da melhor forma possível. Os colégios estaduais e escolas municipais 
da rede pública de ensino de Foz do Iguaçu entram em contato com a 
coordenadora do projeto ou aluno colaborador, para acertar uma data, tema e 
turmas. Utiliza-se para as atividades os recursos didáticos como slides, cartazes, 
músicas e caixa para perguntas, usando a metodologia de dinâmicas em grupo 
e as rodas de conversa. As rodas de conversa se mostram efetivas por abordar 
o assunto de maneira informal, conseguindo disseminar e esclarecer o assunto 
abordado favorecendo a reflexão e a comunicação, colaborando para a prática 
de promoção a saúde. A Prática educativa de educação em saúde realizada nas 
instituições de ensino tem como objetivo auxiliar na reflexão da tomada de 
decisões de adolescentes, para que eles possam desenvolver autonomia e 
responsabilidade e desse modo obter um estilo de vida mais saudável. Em vista 
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disso, é de extrema importância a realização de estratégias que promovam a 
saúde e a prevenção as vulnerabilidades envolvendo adolescentes. Os 
resultados deste projeto podem ser uma ferramenta na implementação de novas 
estratégias no campo da saúde sexual e reprodutiva, bem como na prevenção 
das vulnerabilidades, respondendo, assim, às demandas da sociedade, uma vez 
que permitirá estabelecer esse processo de forma intersetorial e interdisciplinar, 
envolvendo os adolescentes para a construção de reflexões e estimulando a sua 
autonomia.  
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Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Acidente Vascular Encefálico; Neuropatia 

diabética. 
 
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença caracterizada por 
hiperglicemia, cuja incidência vem se tornando cada vez maior (FERREIRA et al, 
2018). O Tipo II é o mais comum, representando a maioria dos casos e 
colaborando, portanto, com a maioria das complicações (CHEN, R. et al, 2016). 
A hiperglicemia crônica é responsável pelos danos a diversos órgãos, causando 
complicações como:  acidente vascular encefálico (AVE), doença cardíaca 
isquêmica (DCI) e doença arterial obstrutiva periférica, relacionadas a lesão 
macrovascular (aterosclerótica), polineuropatia diabética (PND), retinopatia 
diabética (RD) e nefropatia diabética (ND) (DIRETRIZES SBD, 2017-2018). 
Objetivo: Analisar a prevalência de complicações do DM em pacientes 
atendidos na Clínica de Reabilitação Física da Unioeste (CRF-UNIOESTE) no 
ano de 2018. Métodos: Neste estudo, com caráter descritivo e retrospectivo, 
foram analisados prontuários de pacientes admitidos no CRF-UNIOESTE no 
período de jan/dez de 2018, advindos de Cascavel e região. Os critérios de 
inclusão foram: possuir cadastro no sistema eletrônico do CRF-UNIOESTE e ter 
DM. Foram excluídos aqueles prontuários que apresentavam ausência de 
descrição deste diagnóstico. Os dados coletados foram: idade, sexo, tipo de DM 
e tempo de diagnóstico. As variáveis principais:  AVE, DCI, PND, RD, ND e 
outras descritas nas evoluções. A análise dos dados foi feita através de 
frequência, com demonstração em valores brutos seguidos de porcentagem, 
quando dados categóricos, ou com média e desvio padrão, quando dados 
contínuos. Para análise foi utilizado o Excel (2010).  Resultados:  Dos 1091 
pacientes que deram entrada no CRF-UNIOESTE em 2018, 150 (13,8%) eram 
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diabéticos. Quanto a classificação do DM observou-se que apenas 3 (2%) eram 
do Tipo I e 147 (98%) dos diabéticos tinham o Tipo II. Nos pacientes diabéticos 
foi demonstrado que a maioria eram mulheres (83 pacientes; 55%), que tinham 
em média 61,9 anos (± 11,6 anos) e que o tempo de diagnóstico médio era de 
10 anos (± 7,1 anos).  Nesta análise retrospectiva, 137 (91%) pacientes tinham 
alguma complicação do DM, sendo 156 complicações no total. A complicação 
mais comum foi o AVE (32%), seguida de PND (27%), DCI (14,7%), RD (12,8%), 
ND (6,4%), e outras (9%). Discussão: As características demográficas 
apresentadas pelos pacientes diabéticos foram maioria mulheres, acima dos 40 
anos e com DM tipo II diagnosticado há ±10 anos e estão de acordo com a 
literatura (PRZYSIEZNY et al, 2013). Nesta análise, a maioria dos pacientes 
diabéticos já entraram no CRF portando uma ou mais complicações (91%) e com 
longo tempo de diagnóstico (10,7 ± 7,1 anos). O AVE foi a complicação mais 
prevalente. O diabetes constitui risco para AVE por mecanismos aterogênicos 
(CHAVES, 2000). A segunda complicação mais frequente foi a PND explicada 
pela lesão microvascular afetando entre 40% e 50% dos DM tipo 2 (TSCHIEDEL, 
B. 2014). O CRF-UNIOESTE, dispõe de calçados para pés neuropáticos que 
poderiam ser entregues a pacientes diabéticos antes da primeira úlcera, caso 
estes fossem encaminhados precocemente pela atenção primária ou 
especializada. A RD é a principal causa de novos casos de cegueira entre 
diabéticos de 20 a 74 anos (TSCHIEDEL, B. 2014). Um estudo encontrou 
prevalência de 30% em diabéticos tipo 2 (RODRIGUES et al, 2011). A ND é outra 
complicação crônica do DM, que afeta 20% a 30% dos pacientes (TSCHIEDEL, 
B. 2014). Apesar das suas limitações, essa análise retrospectiva colaborou com 
o entendimento da situação dos diabéticos do CRF e com o direcionamento das 
futuras atividades do projeto de extensão intitulado: “Prevenção de amputação 
de membros inferiores por doença vascular periférica”. Conclusão: Concluiu-se 
que a prevalência de complicações do DM foi muito alta. As complicações mais 
frequentes foram AVC, PD, doença cardiovascular isquêmica, RD e ND. Com o 
estudo contínuo de dados e sua divulgação, espera-se conscientizar os 
profissionais de saúde para a importância de ações preventivas da fisioterapia e 
encaminhamento de diabéticos ao CRF-UNIOESTE em uma fase mais precoce 
do DM, antes das complicações estarem instaladas. 
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Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma 
ferramenta que possibilita organizar o trabalho do enfermeiro quanto aos 
métodos, instrumentos e recursos humanos, possibilitando a realização do 
Processo de Enfermagem (PE), um instrumento metodológico que serve como 
guia para o cuidado prestado pela enfermagem e para o registro documental, 
aumentando a visibilidade da contribuição da assistência à saúde, a qualidade 
do serviço prestado e, consequentemente, a valorização profissional. O PE 
consiste em 5 etapas: histórico, diagnósticos, planejamento, implementação e 
avaliação (COFEN, 2009). Neste contexto, o PE contribui para a adequada 
gestão da Diabetes Mellitus (DM), uma doença com alta morbimortalidade e que 
gera grandes custos tanto ao indivíduo afetado quanto ao sistema de saúde, 
possibilitando o contato direto com o paciente e avalição da compreensão do 
paciente quanto ao processo saúde-doença, o que subsidiará todas as ações da 
equipe de enfermagem (SALCI; MEIRELLES, SILVA, 2018). Objetivo: Este 
trabalho tem por objetivo elencar os principais diagnósticos de enfermagem 
atribuídos a pacientes diabéticos atendidos pelo Centro de Reabilitação Física 
(CRF). Material e Métodos: Os dados foram coletados observando-se o 
atendimento de pacientes diabéticos pela enfermeira do CRF. A partir disto, foi 
utilizado o North American Nursing Diagnosis Association – NANDA para 
identificar os diagnósticos através do processo de raciocínio diagnóstico de 
Risne. Resultados: Os diagnósticos com maior prevalência foram: controle 
ineficaz da saúde; disposição para controle da saúde melhorado; conhecimento 
deficiente; disposição para conhecimento aumentado; risco de infecção; risco 

 
1334 Enfermeira Professora Doutora do Curso de enfermagem da UNIOESTE – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. CCBS, Campus de Cascavel/PR. 
2 Fisioterapeuta Professora do Curso da Fisioterapia da UNIOESTE – Universidade Estadual do 

Oeste do 
Paraná. CCBS. Campus de Cascavel/PR 
3 Discentes do Curso de Enfermagem da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná. CCBS. 
Campus de Cascavel. 
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para quedas e risco de integridade da pele prejudicada. Conclusões: A 
adequada realização do PE permite elaborar um plano de cuidados que seja 
individualizado para cada paciente, atendendo melhor suas necessidades. No 
caso da DM, é possível notar a necessidade da realização de educação em 
saúde para aumentar a capacidade de autocuidado dos pacientes. 
 
Formas de contato com a ação 
 
Im_hofstatter@yahoo.com.br (45) 999726420 
marielfferrando@gmail.com   (45) 998357210 
 
Referências 
 
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 358/2009. Dispõe 
sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação 
do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que 
ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. 
Brasília. Disponível em http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-
3582009_4384.html. Acesso em 05 maio 2019. 
 
NANDA-I. North American Nursing Diagnosis Association International. 
Diagnósticos de Enfermagem: definições e classificações 2018-2020. Porto 
Alegre: Artmed, 2020. 
 
SALCI, M. A.; MEIRELLES, B. H. S.; SILVA, D. M. G. V. Educação em saúde 
para prevenção das complicações crônicas do diabetes mellitus na atenção 
primária. Escola Anna Nery. Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p 1-6, 2018.  
 
  



 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO 

PROGRAMA PATRONATO DE TOLEDO/PR EM 2018 

 
Cleonilda Sabaini Thomazini Dallago1335 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Eliana Cunico1336; Marco Antônio Batistella1337; André Almeida da 
Silva1338; Crislaine Serra Aragão Schäfer1339; Letícia de Paula Santos1340; Aline 

Cristina Vaz1341;Sarajane Kolling1342 
 

Área Temática: (Trabalho) 
Linha de Extensão: (Direitos individuais e coletivos) 

Modalidade: (Pôster/Apresentação Cultural) 
Palavras-chave: fiscalização; atendimentos; resultados. 

 
 
 

O Programa Patronato é um órgão de execução penal conforme o artigo 61, 
inciso VI c/c artigo 78 da Lei de Execução Penal (Lei nº. 7.210/1984), que visa o 
atendimento, orientação e fiscalização das medidas judiciais impostas aos 
egressos do sistema penal e beneficiários das alternativas penais (assistidos). 
No intuito de alcançar uma melhor efetividade nos trabalhos, o Programa 
também realiza o trabalho de atendimento aos familiares dos assistidos. Além 
de fiscalizar a Prestação de Serviços à Comunidade –PSC, a equipe do 
Patronato realiza os atendimentos (acompanhamentos) mensais de acordo com 
cada determinação judicial correspondente e individualizada dos assistidos, bem 
como diante das demandas específicas apresentada por estes, também 
promove os encaminhamentos necessários junto a rede municipal de 
atendimento. Ainda são promovidas atividades mensais, como por exemplo, 
palestras, reuniões e oficinas, nas quais são tratados temas específicos e com 
assuntos direcionados ao aprendizado e orientação dos assistidos. Em 2018, o 
Programa Patronato de Toledo/Pr foi contemplado com o aumento do porte e, 
por consequência, passou a contar com dois técnicos e três graduandos 
suplementares. Para ser possível o desenvolvimento desse trabalho, a equipe 
conta com um quadro de profissionais sendo, cinco professores orientadores, 

 
1335 Professora Doutora do Curso de Serviço Social- CCSA, Campus Toledo. E-mail: 
cleonilda.dallago@unioeste.br 
1336 Professora Doutora do Curso de Administração - CCSA, Campus M. C. Rondon. E-mail: 

elianacunico@gmail.com 
1337 Professor Mestre do Curso de Direito  da Faculdade Assis Gurgacz- FAG Campus Toledo. 

E-mail: marcoa.batistella@gmail.com 
1338 Advogado do Programa Patronato de Toledo – PR; E-mail: direito.patronato@hotmail.com 

1339 Advogada do Programa Patronato de Toledo – PR; E-mail: direito.patronato@hotmail.com 
1340 Acadêmica de Direito do Programa Patronato de Toledo – PR; E-mail: 
direito.patronato@hotmail.com 

1341 Acadêmica de Direito do Programa Patronato de Toledo – PR; E-mail: 
direito.patronato@hotmail.com 

1342Acadêmica de Secretariado Executivo do Programa Patronato de Toledo – PR; E-mail: 
adm.programapatronato@hotmail.com 

 

mailto:direito.patronato@hotmail.com
mailto:direito.patronato@hotmail.com
mailto:direito.patronato@hotmail.com
mailto:direito.patronato@hotmail.com
mailto:adm.programapatronato@hotmail.com
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seis técnicos (profissionais recém-formados), e sete acadêmicas graduandas, 
todos correspondentes as áreas de Administração e Secretariado Executivo, 
Direito, Serviço Social, Pedagogia e Psicologia.  
Essa elevação nos permitiu atingir resultados ainda mais expressivos, 
comprovados nos dados abaixo: Total de Assistidos Ativos em dezembro de 
2017: 417 em 2018: 493 = Aumento de 18,22%;  
Total de Atendimentos Específicos no ano de 2017:  20.774 em 2018: 21.242 = 
Aumento de 2,25%; Alguns dos principais dados do ano de 2018 são:  
Acolhimentos: são 301 
Atendimentos da Equipe Técnica: 13.329 
Total de assistidos que cumpriram PSC: 2.583 
Acompanhamentos: 2.913 
Total de assistidos que participaram de projetos: 212 
Número de certidões/respostas ao PROJUDI: 1.869 
 
Benefícios identificados no período 
1º Semestre de 2018 
• Projeto de Doação de Sangue elaborado pelo setor de Direito. Visa transformar 
os assistidos do Patronato em doadores de sangues ativos. 
• Projeto intitulado “Escuta Familiar Humanizada” elaborado pelo setor de 
Psicologia, consiste em fornecer escuta às famílias dos assistidos que estão 
recebendo acompanhamento pelo Programa Patronato no ano de 2018. 
• Produção e publicação de artigos em eventos nacionais e internacionais sobre 
a execução do projeto SAIBA. 
• Apresentação dos banners e artigos científicos no Seminário de Extensão da 
Unioeste; Semana Acadêmica de Serviço Social e Congresso Internacional de 
Psicologia. 
2º Semestre 2018: 
• Qualificação dos acompanhamentos mensais, abarcando ações relativas ao 
projeto “Violência em Debate”, numa lógica de continuidade das atividades. 
• Qualificação do projeto “Violência em Debate”, sendo planejado para 
proporcionar um espaço para reflexão dos (as) assistidos (as). 
• Remissão de pena através da leitura, conduzido pelo setor de pedagogia. 
 
Ressalta-se que, não apenas o crescimento quantitativo de atendidos e 
atendimentos pode ser constatado, mas principalmente a evolução quanto a 
qualidade e amplitude dos atendimentos prestados é reconhecida pela equipe e 
pelos assistidos.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Programa Patronato de Toledo- PR, Telefone: (45) 3252-0865. Endereço: Rua 
Rui Barbosa, 1810, Centro – Toledo - Pr. E-
mail:programapatronato.toledo@toledo.pr.gov.br 
 
Referências 
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BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Brasileia, 
julho de 1984.  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm  
 
Planilha On line Patronato de Toledo;  
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm


 

 

PROJETO ACOMPANHAR: A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NO 

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL1  

  

  

Valdecir Soligo2 (Coordenador da Ação de Extensão) Participantes: Claudia 

Barbosa 3, Regis Maliszewski4, Bruna Sthefani da Silva5, Danielle Pitarelli de 

Oliveira6, Adriely dos Santos6, Caio Nabão7, Gabriela Juliano Liotto6, Jéssica 

José6, Paloma Zanetti6  

  

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça Linha de Extensão: Segurança 

Pública e Defesa Social Modalidade: Pôster Palavras-chave: Sistema Prisional; 

Acompanhamento; Saúde Mental.  

  

Quando o egresso do sistema prisional começa a ser acompanhado pelo 

Patronato de Cascavel, o mesmo passa pela triagem das áreas do projeto, 

incluindo a Psicologia, e se observada alguma situação relevante à área 

psicológica passa a ser acompanhado com atendimentos respaldados e 

fundamentados pelas linhas teóricas da Psicoterapia Breve e Aconselhamento 

Terapêutico. As demandas mais comuns são: depressão, esquizofrenia, 

ansiedade, ideação suicida, dependência química, falta de vínculo e estrutura 

familiar, questões de saúde em geral. É buscado observar se existe 

acompanhamento médico além de prestar orientações em geral. De acordo com 

Scorsolini-Comin (2013) o aconselhamento psicológico é definido como uma 

relação interpessoal, que parte do diálogo visando auxiliar o sujeito através do 

fornecimento de informações, estabelecendo uma relação de proximidade e de 

escuta atenta das situações de sofrimento, dúvida e conflito. Santos (1982) 

afirma tratar-se de um método de assistência psicológica que visa restaurar no 

indivíduo suas condições de atualização e crescimento, vindo habilitá-lo a 
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perceber sem alterações a realidade a sua volta, e agir de maneira a alcançar 

sua satisfação pessoal e social. Em relação à Psicoterapia Breve, Gilliéron 

(1986) a conceitua como tratamento de ordem psicológica cuja duração é inferior 

quando comparado ao tempo de um acompanhamento clássico. Para 

Hegenberg (2010) a duração de uma psicoterapia breve varia, possui prazo 

máximo de um ano, mas pode durar apenas algumas sessões ou alguns meses, 

sendo que em alguns serviços é estipulado uma quantidades de doze ou vinte 

sessões. De acordo com Fiorini (2004) a psicoterapia breve busca uma 

compreensão psicodinâmica da vida cotidiana do sujeito, busca organizar seus 

recursos de forma maleável abordando o princípio da flexibilidade, com o objetivo 

de estrutura-los em função  

                                            1 Projeto financiado com recursos do Fundo Paraná 

e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária 

e Programa de Extensão Universidade Sem Fronteiras. 2 Coordenador do 

Projeto Patronato Cascavel Unioeste. E-mail: valdecir_soligo@yahoo.com.br 3 

Coordenadora do Curso de Psicologia do Centro Universitário FAG. E-mail: 

claudia@fag.edu.br 4 Orientador de Psicologia do Projeto Patronato Cascavel 

Unioeste. E-mail: maliszewskiregis@gmail.com 5 Psicóloga Bolsista do Projeto 

Patronato Cascavel Unioeste. E-mail: brunasthefanipsico@gmail.com 6 

Acadêmica Bolsista de Psicologia do Projeto Patronato Cascavel Unioeste: 

daniellepitarelli@gmail.com 7 Acadêmicos, Psicologia, Centro Universitário 

FAG, Cascavel. E-mail: maliszewskiregis@gmail.com  

da situação do sujeito buscando a elaboração de estratégias de enfrentamento, 

levando em conta a capacidade no discernimento sobre quais conflitos os 

atingem ou não, atribuindo assim grande importância à orientação do sujeito na 

direção do futuro, sua organização em projetos de diversos níveis de alcance, 

trabalhando uma relação com a imagem que possuem de si mesmos paralelo 

com um mundo de valores ou metas ideias. Dentro de instituições, a psicoterapia 

breve deve buscar uma avaliação completa do sujeito, abarcando sua história e 

suas atuais condições de vida. Posteriormente, se deve então proporcionar ao 
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indivíduo um clima de tolerância, novos vínculos interpessoais, favorecendo 

assim condições para a explanação de seus medos, planos e desejos, o 

estimulando a assumir um posicionamento ou papel que o fortaleça através da 

sua capacidade de discernimento e ajuste realista.  Atualmente, a área de 

Psicologia do Patronato conta com 40 egressos em acompanhamento 

psicológico, sendo que nem todos passam por atendimento mensal devido ao 

fluxo de trabalho ou, por indisponibilidade do assistido aguardar o atendimento. 

Desde março de 2018 até abril de 2019, foram realizados 312 atendimentos, 

fechando uma média de 24 atendimentos por mês. Como perspectivas de 

melhoras no trabalho, busca-se maior instrumental para a equipe de Psicologia, 

de modo a realizar uma avaliação mais detalhada da situação dos internados.  

  

Forma(s) de contato com a ação  

  

Patronato Penitenciário de Cascavel, localizado na Av. Assunção, Nº1757, Sala 

229 / 230. Telefone para contato (45)3326-6791. E-mail: 

pcascavel@depen.pr.gov.br  

  

Referências  

 

FIORINI, H. J. Teoria e técnica de psicoterapias: tradução Maria Stela 

Gonçalves; revisão técnica Claudia Berliner. – Ed. ampl. São Paulo: Martins 

Fontes, 2004. – (Coleção psicologia e pedagogia).  

GILLIÉRON. E. As psicoterapias breves. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.; 1986.  

HEGENBERG, M. Psicoterapia Breve. Casa do Psicólogo. Ed. Casapsi Livraria, 

Editora e Gráfica Ltda, 2010.  
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SANTOS, O. B. Aconselhamento psicológico e psicoterapia: auto-afirmação 

como determinante básico do comportamento humano. Psicol. cienc. prof.,  

Brasília,  v. 3, n. 2, p. 81-83,   1983. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

98931983000100006   

SCORSOLINI-COMIN, F. Aconselhamento psicológico e psicoterapia: 

aproximações e distanciamentos. Contextos Clínic,  São Leopoldo ,  v. 7, n. 1, p. 

02-14, jun.  2014 .   

  



 

 

PROJETO DA UNIOESTE EM AÇÃO NO CASCAVEL UNIDA PELO 

DIABETES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Lili Marlene Hofstätter  1343 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Francyelle dos Santos Soares1344, Carme Brixner Jost3, Cássia 
Aparecida Corna Stelle3, Elias Scheneider3, Everlaine Santos3,  Felipe Ferraz 

Fideles3, 
 Luana Lunardi Alban3, Mariel Ferrando3. 

 
Área Temática: (Educação em Saúde) 

Linha de Extensão: (Atenção a grupo de pessoas com necessidades 
especiais) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus1; Educação em saúde 2; Equipe 

multiprofissional3. 
 
O Diabetes Mellitus (DM) hoje é grande desafio para os sistemas de saúde de 
todo o mundo, sendo um grupo de doenças metabólicas que se caracterizam por 
hiperglicemia e se associam a complicações, disfunções e insuficiência de vários 
órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. 
Resulta de defeitos de secreção ou da ação da insulina por meio de processos 
patogênicos como, por exemplo, a destruição das células beta do pâncreas, 
resistência à ação da insulina e distúrbios da secreção da insulina (BRASIL, 
2006). Fatores como o envelhecimento da população, a urbanização crescente 
e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta 
inadequada e obesidade acarretam um aumento da incidência e prevalência do 
diabetes em todo o mundo. O cuidado integral ao paciente com diabetes e sua 
família é um desafio para a equipe de saúde, que deve ajudar o paciente a mudar 
seus hábitos, os poucos, ele deverá aprender a gerenciar sua vida com diabetes 
visando a sua qualidade de vida e autonomia. Objetivo: Prestar atendimento e 
realizar orientações sobre administração de medicamentos e insulina, 
complicações do pé diabético, lesões que não cicatrizam, controle glicêmico, 
contagem de carboidratos, teste de sensibilidade, entre outras. Justificativas: 
Considerando a elevada carga de morbimortalidade associada, a prevenção do 
diabetes e de suas complicações é hoje uma prioridade de saúde pública, 
podendo ser efetuada por meio da prevenção de fatores de risco para diabetes 
como sedentarismo, obesidade e hábitos alimentares não saudáveis; 
identificação e tratamento de indivíduos de alto risco para diabetes; identificação 
de casos não diagnosticados de diabetes para tratamento e intensificação do 

 
1343 Enfermeira, Professora Ms do Curso de Enfermagem da UNIOESTE – Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná. Campus Cascavel/PR. CCBS. Im_hofstatter@yahoo.com.br 45 999726320 
2 Fisioterapeuta, Professora Ms do Curso de Fisioterapia da UNIOESTE – Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná. Campus Cascavel/PR. CCBS. 
3 Discentes do Curso de Enfermagem da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná. CCBS, campus Cascavel/PR.  
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controle de pacientes já diagnosticados visando prevenir complicações agudas 
e crônicas. A educação em saúde é parte fundamental do tratamento do DM, 
sendo um meio de capacitação das pessoas para realizar o gerenciamento da 
sua doença. O qual por meio das orientações irá se conscientizar das restrições 
impostas pela enfermidade e será capaz de realizar o autocontrole do controle 
glicêmico. Visando desenvolver a confiança do indivíduo nas suas próprias 
capacidades, essa intervenção visa fornecer aos pacientes o conhecimento, as 
habilidades e a responsabilidade de efetuar mudanças de atitudes que resultem 
na promoção da melhora na sua saúde, promovendo a qualidade de vida dos 
pacientes. Metodologia: o projeto tem como objetivo prestar atendimento e 
orientações a pacientes diabéticos. Participam do projeto discentes voluntários 
de enfermagem e discentes do Curso de fisioterapia da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – UNIOESTE, juntamente com as professoras orientadores. 
Realizando as ações junto aos pacientes diabéticos atendidos no CRF (Centro 
de Reabilitação Física da UNIOESTE). No dia 15 de abril de 2018, os voluntários 
se uniram ao grupo intitulado Cascavel Unido pelo Diabetes, em uma ação 
realizada em frente à Catedral do Município de Cascavel. Esta ação teve como 
intuito realizar ações de educação em saúde para a melhoria das condições de 
vida dos pacientes diabéticos e contou com cerca de 70 voluntários. Foram 
organizados vários estandes que foram divididos dentro dos diversos assuntos 
como, orientações para cuidados e identificação de pé diabético, administração 
de medicamentos e insulina, complicações, controle glicêmico, teste de 
sensibilidade, contagem de carboidratos entre outras, contando também com 
uma equipe de odontologia. Ocorreram também momentos de realização de 
atividades físicas, para mostrar a importância desta. Resultados: participaram 
da ação pacientes diabéticos atendidos pelo grupo na UNIOESTE e também os 
que faziam parte do grupo Cascavel unida pelo diabetes, além de pessoas que 
passavam pelo local e foram convidadas a receber orientações e realizar testes, 
no intuito de realizar a prevenção primária, secundária e terciária do Diabetes 
Mellitus. Conclusão: podemos concluir que a realização de um atendimento 
integral realizado por uma equipe multidisciplinar aos pacientes diabéticos e 
também aos seus familiares, contribui para uma melhor adesão ao tratamento, 
diminuindo a incidência de complicações agudas e crônicas e resultando na 
melhoria da qualidade de vida destes. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Im_hofstatter@yahoo.com.br. (45) 999726420 
luanalunardialban@hotmail.com (45) 998108010 
 
Referências 
 
BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde; Departamento de 
Atenção Básica. Diabetes Mellitus. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 
 
SBD. Sociedade Brasileira de Diabetes, Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Diabetes. Tratamento e acompanhamento do diabetes mellitus. 2017-2018 

mailto:Im_hofstatter@yahoo.com.br
mailto:luanalunardialban@hotmail.com
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PERES, D.S, SANTOS, M.A, ZANETTI, M.L, FERRONATO, A.A. Dificuldades 
dos pacientes diabéticos para o controle da doença: sentimentos e 
comportamentos. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2007 Dez.; 15(6): 1105-1112. 
 
 



 

 

 PROJETO DE EXTENSÃO HOTELARIA EM AÇÃO 

 
Aurelinda Barreto Lopes1345  

Lavínia Raquel Martins de Martins1346 
Participantes: Cristina Shiota1347, Isabel Correa da Silva1348 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Educação Profissional  
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Hotelaria; Treinamento; Padaria Social. 
 
Este projeto ocorreu com treinamentos aplicados pelos acadêmicos para a 
comunidade no intuito de realçar o conhecimento dos participantes. O objetivo é 
de divulgar as atividades que foram realizadas na Padaria Social no ano de 2018, 
uma união de dois projetos, da Unioeste - Projeto Hotelaria em Ação e da ONG 
Aldeias Infantis - Panificadora Pão da Terra, se desenvolveu com aulas práticas 
e teóricas na sede da Unioeste/Foz. Relatamos assim as mudanças que 
observamos nas famílias participantes.  
 
A Padaria Social é uma parceria da Unioeste Foz com a ONG Aldeias Infantis 
SOS Brasil, começou a funcionar em 2017, formou quatro turmas enquanto 
esteve no projeto Hotelaria em Ação. As aulas teóricas são ministradas pelos 
acadêmicos do curso de Hotelaria supervisionados por um professor e, as aulas 
práticas são ministradas por uma técnica de panificação da ONG Aldeias Infantis 
SOS Brasil, monitoradas pelos acadêmicos do projeto de extensão Hotelaria em 
Ação, são realizadas no laboratório de alimentos e bebidas do curso de Hotelaria 
da Unioeste, que possui uma infraestrutura adequada.  
 
O projeto foi desenvolvido através de estudos (pesquisa) acadêmicas com os 
professores para a elaboração das apostilas de 2018, os acadêmicos participam 
da produção e venda dos produtos de panificação e confeitaria, bem como, nas 
aulas teóricas de ensino-aprendizagem e discussões das normas de Boas 
Práticas na Manipulação de Alimentos; Técnicas de Limpeza de Equipamentos 
e Espaços da produção; Cuidados na Aquisição de Alimentos; 
Empreendedorismo. Neste curso realizado pelos discentes, são repassados os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, bem como especificamente os 
pesquisados para a atividade. As atividades são ministradas em sala de aula, na 

 
1345  Coordenadora do projeto, Professora Mestre do curso de Turismo e de Hotelaria, CCSA, 
campus de Foz do Iguaçu. E-mail: aurelindal@yahoo.com.br.  
1346  Professora Mestre do curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 

lrmartins23@hotmail.com. 
1347  Acadêmica, Curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 

cristinashiota2@gmail.com. 
1348  Acadêmica, Curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
xiquinha1959@gmail.com. 
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cozinha e na padaria do curso de Hotelaria da Unioeste, com projeção de slides 
(multimídia), são aulas expositivas, onde o acadêmico leva aos participantes 
além do conhecimento, debates do quadro atual do mercado de trabalho, por 
muitas vezes é trazido para a sala produtos e equipamentos como ilustração 
para as atividades de aula. No momento a ONG Aldeias Infantis SOS Brasil está 
mantendo uma padeira técnica como ministrantes das aulas práticas, com a 
monitorias das acadêmicas do projeto de extensão Hotelaria em Ação. 
 
Com as atividades do projeto entende-se que vem atingindo as perspectivas 
sociais, tanto em relação as famílias das participantes, quanto com os 
acadêmicos que ministraram as aulas, tendo neste trabalho exposto as 
atividades realizadas na Padaria Social dentro do Projeto Hotelaria em Ação, 
identificando que apesar de haver muitas pessoas em situação de 
vulnerabilidade e precisando participar de projetos de extensão, identificamos 
ainda uma falta de autoestima, pois ocorre uma grande evasão, onde das 50 
mulheres que passaram pela Padaria Social, apenas 68% chegaram no final do 
curso que tinha um ano de duração e, destas, apenas 17 delas com índices 
presenciais para certificação de aprovação.  O que entendemos da necessidade 
de manter a periodicidade do projeto, trazendo a possibilidade de realização em 
mais de uma oportunidade. 
 
O treinamento feito pelos acadêmicos é realizado nas normativas da RDC 218, 
sobre as Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, pois para trabalhar com 
qualquer empresa que realize atividades alimentares é necessário esse 
conhecimento. E, dentro da hotelaria, profissionais em cargos de chefia além de 
terem o conhecimento são levados a treinar seus colaboradores, e nesse projeto 
os acadêmicos aprendem essa atividade na prática, fortalecendo seus 
aprendizados ao se inserirem no mercado de trabalho. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Projeto Hotelaria em Ação 
E-mail de contato: lrmartins23@yahoo.com.br, 
cursohotelariaunioeste@gmail.com 
Telefones: (45) 3576-8140 e (45) 3028-6923. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto nº 48046/2016 
 
  



 

 

PROJETO FORÇA DE VONTADE1  

  

Valdecir Soligo2 (Coordenador da Ação de Extensão) Participantes: Claudia 

Barbosa 3, Regis Maliszewski4, Bruna Sthefani da Silva5, Danielle Pitarelli de 

Oliveira6, Adriely dos Santos7, Caio Nabão7, Gabriela Juliano Liotto7, Jéssica 

José7, Paloma Zanetti7  

  

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça Linha de Extensão: Uso de Drogas 

e Dependência Química Modalidade: Pôster Palavras-chave: Sistema Prisional; 

Dependência Química; Saúde Mental.  

  

Foi instituído através da nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006) o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), que 

preconiza medidas para atenção, prevenção e reinserção social do usuário de 

drogas, estabelecendo ações de prevenção do uso indevido de drogas a partir 

de práticas voltadas para a redução da vulnerabilidade e risco, promovendo o 

fortalecimento de fatores de proteção por meio da responsabilidade individual e 

autonomia diante do uso de drogas. Ainda, a partir da Reforma Psiquiátrica, do 

SUS e SUAS, foram criados meios de atenção integral e cuidados para os 

usuários de álcool e drogas onde os psicólogos atuam buscando a defesa dos 

direitos humanos como princípio básico, e como diretriz busca a ampliação da 

autonomia e da participação social dos usuários. Assim, a estratégia de Redução 

de Danos surge como uma proposta ética de cuidado e intervenções aos 

usuários de álcool e drogas, e foi articulada como estratégia de saúde pública, 

incentivando a criação e sistematização de intervenções junto à população 

usuária que, diante do seu contexto de vulnerabilidade, não desejam ou não 

querem parar com o uso de drogas. Até então, as práticas proibicionistas que 

eram utilizadas estavam empenhadas em reduzir a oferta e a demanda por 

substâncias psicoativas com ações repressivas e criminalizadoras da produção, 
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comércio e uso, vindo assim, a redução de danos depositar o seu foco no 

enfrentamento de modo pragmático dos problemas sociais, de saúde e 

econômicos relacionados ao uso de substâncias psicoativas (CFP, 2013).  

Visando a reintegração social dos egressos do sistema prisional que respondem 

pela Lei de Drogas ou que fazem uso de alguma substância química, a área de 

Psicologia atua com ações que visam promover a saúde e uma melhor qualidade 

de vida dos assistidos. Assim, foram realizados grupos terapêuticos onde foram 

trabalhadas demandas que os próprios egressos apresentaram como 

importantes para eles, como por exemplo, questões familiares, preconceitos, 

autoestima, e ainda, sobre o processo de  

                                            1 Projeto financiado com recursos do Fundo Paraná 

e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária 

e Programa de Extensão Universidade Sem Fronteiras. 2 Coordenador do 

Projeto Patronato Cascavel Unioeste. E-mail: valdecir_soligo@yahoo.com.br 3 

Coordenadora do Curso de Psicologia do Centro Universitário FAG. E-mail: 

claudia@fag.edu.br 4 Orientador de Psicologia do Projeto Patronato Cascavel 

Unioeste. E-mail: maliszewskiregis@gmail.com 5 Psicóloga Bolsista do Projeto 

Patronato Cascavel Unioeste. E-mail: brunasthefanipsico@gmail.com 6 

Acadêmica Bolsista de Psicologia do Projeto Patronato Cascavel Unioeste: 

daniellepitarelli@gmail.com 7 Acadêmicos, Psicologia, Centro Universitário 

FAG, Cascavel. E-mail: maliszewskiregis@gmail.com  

prisionalização, que, segundo Sá (2016) se trata de um processo de 

aculturamento, onde todo encarcerado acaba se sucumbindo à cultura da prisão, 

trata-se da adoção, algumas vezes em menor ou maior grau, dos hábitos, 

costumes e cultura geral da prisão, tornando-se assim, um processo inevitável. 

Esse processo de prisionalização não é exclusividade dos presos, mas também 

da direção, agentes de segurança, e da equipe técnica que trabalha nas 

unidades. Uma vez que os técnicos se deixam levar pela rotina do local e passam 

a exercer indiscriminadamente sua autoridade em opinar ou qualificar, e se 

esquece de que o preso é uma pessoa, esse profissional já está se sucumbindo 
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ao processo de prisionalização. Entre os anos de 2018 e 2019 foram chamados 

178 egressos para participar do projeto Força de Vontade, sendo que destes, 90 

participaram. Durante a realização dos encontros e diante dos assuntos 

discutidos foi sugerido pelos próprios egressos a realização de um outro projeto 

com objetivo de arrecadar produtos permitidos para serem entregues aos 

presos, visando diminuir um pouco as dificuldades vividas pelos apenados.  

  

Forma(s) de contato com a ação  

  

Patronato Penitenciário de Cascavel, localizado na Av. Assunção, Nº1757, Sala 

229 / 230. Telefone para contato (45)3326-6791. E-mail: 

pcascavel@depen.pr.gov.br  

  

Referências  

  

CFP. Referências para atuação de Psicólogos (as) em Políticas Públicas de 

Álcool e Outras Drogas. Conselho Federal de Psicologia. Brasília: CFP, 2013.  

  

 

 

  



 

 

PROJETO KULA WEBRADIO UNIVERSITÁRIA  

 
José Atílio Pires da Silveira1349 (Coordenador) 

Participantes: Ana, Carolina 
Barbieri, Alderberti Batista 
Prado, Cristiane Roberta 
Xavier Candido, Daniel Oss 
Emer Fagundes, Douglas 
Alves de Macedo, Eli 
Schmidtke, Ericson Divaldo 
Antunes Filho, Fábio 
Gabriel Semençato, Franco 
Victor Lins Cajazeiras de 
Macedo Campos, Gilmar 
Henrique da Conceição, 
Guilherme Bazarin, Júnior 
Luiz Ferreira da Cunha, 
Lucas dos Santos, Moisés 
Cordeiro Muniz, Rafaela 
Ortiz de Salles  

 
Área Temática: Comunicação 

Linha de Extensão: Mídias 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: webcomunicação; cultura; arte. 
 

O rádio é uma tecnologia que tem se mostrado bastante resistente e 
adaptável às novas exigências que recaem sobre ela com o surgimento de 
tecnologias mais modernas e mais poderosas. Essa capacidade do rádio de se 
adaptar e de responder positivamente aos desafios que se apresentam a ele não 
se circunscreve somente ao meio tecnológico. O rádio, conforme (MAGNONI, 
2013), também foi capaz de se adaptar a demandas de outras naturezas.  

A comunidade acadêmica da Unioeste não possui um canal de 
comunicação que lhe permita estar informado e atualizado das questões, 
problemas, realizações e demandas da instituição. Nossa estrutura multi-campi 
maximiza essa dificuldade, fazendo com que nosso imaginário institucional se 
restrinja à realidade própria de cada campus.  

Por essa razão, a programação da Kula Webradio  Universitária busca 
preencher este espaço com a dedicação de programas de informações que 
digam respeito às questões do dia-a-dia da Unioeste, como a divulgação da 
pauta e datas das Assembléias de COU, CEPE, Conselhos de campi, divulgação 
de datas do calendário acadêmico, abertura de editais para bolsas, divulgação e 
transmissão de eventos, divulgação e cobertura do vestibular da Unioeste, 

 
1349 Doutor, Filosofia, CCHS, Toledo. E-mail: jose.silveira@unioeste.br   

mailto:jose.silveira@unioeste.br
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entrevistas com coordenadores de cursos, pesquisadores, técnicos, divulgação 
dos cursos de graduação, especializações, mestrados e doutorados, dentre 
outros. 

Desde 2005, quando entrou em funcionamento, a Kula Webradio 
Universitária acumulou um conhecimento e experiências em torno da construção 
de uma rádio, como também, colocou em uso uma prática de comunicação. 
Nesses (14) quatorze anos de funcionamento foram produzidos programas, 
dedicados aos mais variados conteúdos como cultura, entretenimento, ciência, 
literatura, música, filosofia, esportes, poesia. Produtores e comunicadores que 
começaram sua experiência com rádio na Kula Webradio Universitária 
atualmente, também, produzem e apresentam programas em outras rádios. 

Esse conjunto de atividades e experiências nos permitiu compreender as 
diversas potencialidades de usos e fins que uma emissora de rádio na internet 
possui. O projeto Kula Webradio Universitária é um instrumento capaz de auxiliar 
a Unioeste no estabelecimento e fortalecimento de uma política de comunicação 
institucional. 

Além da função de informar, entreter, divulgar o conhecimento, o rádio pode 
ser um indutor de produção artística e cultural. Por esta razão, a versão atual do 
projeto dará incentivo à realização de atividades de natureza artístico-cultural, já 
que um dos objetivos do mesmo é auxiliar na sensibilização da comunidade 
acadêmica e externa para a implantação dos cursos de artes na Unioeste.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: kulawebradio@hotmail.com    Site: www.unioeste.br/kula  
 
Referências 
 
MAGNONI, Antonio Francisco & RODRIGUES, Kelly De Conti. O rádio e a 
adaptação à nova era das tecnologias da comunicação e informação: contextos, 
produção e consumo.  In: 9º Encontro Nacional de História da Mídia – Ouro 
Preto/MG, 2013. ISSN 21756945. 
 
AZEVEDO, A. & FERREIRA, R. & AMORIM, P. O rádio e a internet: um estudo 
das estratégias de incorporação do meio digital. In: Intercom – Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XVII Congresso de 
Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Natal - RN – 2 a 4/07/2015. 
 
REGO COSTA, Mauro José et alli. As Artes no Radio e a RadioArte no Brasil. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vLNy9JnezksJ:www.e
-
publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica/article/view/8635/7238+&cd=4&hl=pt
-PT&ct=clnk&gl=br 
 
  

mailto:kulawebradio@hotmail.com
http://www.unioeste.br/kula


 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO PELO PROGRAMA PATRONATO DE 

TOLEDO/PR 

 
Cleonilda Sabaini Thomazini Dallago1350 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Marco Antônio Batistella1351; André Almeida da Silva1352; 
Crislaine Serra Aragão Schäfer1353; Letícia de Paula Santos1354; Aline Cristina 

Vaz1355; 
 

Área Temática: (Trabalho) 
Linha de Extensão: (Direitos individuais e coletivos) 

Modalidade: (Pôster/Apresentação Cultural) 
Palavras-chave: Patronato; projetos; assistidos. 

 
 
 

Tendo previsão legal contida no artigo 61, inciso VI c/c artigo 78 da Lei de 
Execução Penal (Lei nº. 7.210/1984), o Patronato visa o atendimento, orientação 
e fiscalização das medidas judiciais impostas aos egressos do sistema penal e 
beneficiários das alternativas penais (assistidos). Dentre as diversas atividades 
exercidas pelo Programa, também são desenvolvidos projetos, os quais visam a 
atender as mais diversas demandas apresentadas pelos assistidos. Nesta linha 
criou-se um projeto principal intitulado “Violência em Debate”, onde são inseridos 
todos os demais subprojetos, os quais de acordo com a temática são 
desenvolvidos e trabalhados alternadamente durante o curso de um mês e ao 
longo do ano. Entretanto, essa sistemática não afasta a abordagem e trabalho 
dos demais projetos no respectivo período, ou seja, o que existe é uma maior 
atenção para um dos subprojetos e seu respectivo tema. É importante destacar 
que os referidos projetos, após uma profunda análise e discussão pela equipe 
técnica, foram adequados à realidade dos assistidos da Comarca de Toledo.  
São eles os principais subprojetos desenvolvidos pelo Programa Patronato de 
Toledo: 
Projeto Blitz - Visa a promoção de reuniões, palestras, encontros e oficinas, no 
intuito de atingir principalmente os assistidos que possuem delitos relacionados 
com infrações no trânsito, proporcionando um momento de reflexão e 
aprendizado ao seu público. 
Projeto Doação de Sangue – Propõe principalmente aos assistidos com 
obrigatoriedade de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, uma alternativa 

 
1350 Professora Doutora do Curso de Serviço Social- CCSA, Campus Toledo. E-mail: 

cleonilda.dallago@unioeste.br 
1351 Professor Mestre do Curso de Direito  da Faculdade Assis Gurgacz- FAG Campus Toledo. E-mail: 
marcoa.batistella@gmail.com 
1352 Advogado do Programa Patronato de Toledo – PR; E-mail: direito.patronato@hotmail.com 
1353 Advogada do Programa Patronato de Toledo – PR; E-mail: direito.patronato@hotmail.com 
1354 Acadêmica de Direito do Programa Patronato de Toledo – PR; E-mail: direito.patronato@hotmail.com 
1355 Acadêmica de Direito do Programa Patronato de Toledo – PR; E-mail: direito.patronato@hotmail.com 

mailto:direito.patronato@hotmail.com
mailto:direito.patronato@hotmail.com
mailto:direito.patronato@hotmail.com
mailto:direito.patronato@hotmail.com


 

 

Pá
gi

n
a1

62
1

 

voluntária e opcional para o cumprimento da medida, por meio da doação de 
sangue.  
Projeto Saiba – Tem como objetivo, promover reuniões, encontros, palestras e 
oficinas, visando uma abordagem reflexiva sobre o uso de substâncias ilícitas, 
bem como suas consequências e formas de tratamento. 
Projeto Basta – Possui o objetivo de promover reuniões, encontros, palestras e 
oficinas, principalmente para a discussão acerca da violência doméstica, não 
afastando os demais tipos de violência existentes na sociedade, promovendo 
assim uma maior reflexão sobre o tema entre os assistidos.   
Projeto E-ler/Eco-Aulas/Pro-labor – Almeja difundir por meio da leitura 
informações que agreguem conhecimento aos assistidos, as quais são 
relacionadas ao respeito e cuidados que devemos ter com o meio ambiente em 
que vivemos. Também é abordado neste projeto a importância da 
profissionalização e educação para o mercado de trabalho, não afastando 
porém, as demais formas de atividades igualmente realizadas nos demais 
subprojetos, sendo reuniões, encontros, palestras e oficinas.     
 
 
 
 
Forma(s) de contato com a ação:  
  
Programa Patronato de Toledo- PR, Telefone: (45) 3252-0865. Endereço: Rua 
Rui Barbosa, 1810, Centro – Toledo - Pr. E-
mail:programapatronato.toledo@toledo.pr.gov.br  
  
Referências  
  
BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Brasileia, 
julho de 1984.  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm   
  
Patronato Central do Estado: 
http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=217 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=217


 

 

PROTEJA-SE - A VACINAÇÃO SALVA VIDAS  

 
Sheila Karina Lüders Meza1356 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Marcos Aurélio Rodrigues Alcides1357, Kelly Jackelini Jorge dos 
Santos1358, Andreia Kusumota Bonini1359 

 
Área Temática: (Saúde) 

Linha de Extensão: (Saúde e proteção no trabalho) 
Modalidade: (Pôster) 

Palavras-chave: Campanha de Vacinação; Influenza; Projeto de Extensão 
 
 
A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, de elevada 
transmissibilidade e distribuição global, que pode levar ao agravamento e ao 
óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de 
risco para as complicações da infecção1. O Programa Nacional de Imunizações 
incorporou a estratégia vacinação contra a influenza em 1999, cuja intenção 
principal foi reduzir o número de internações devido as complicações dos 
quadros infecciosos que não obstante costumam levar a óbito a população alvo 
Em 2019, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral do Programa 
Nacional de Imunizações (CGPNI), do Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde, lançou a 21ª Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Influenza, no período de 10 de abril a 31de maio 
de 2019, sendo 04 de maio, o dia de mobilização nacional. 
O Projeto Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Movimento e o Programa Re-
Vivendo à Saúde – Os benefícios da naturopatia em parceria com a Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – campus de Cascavel e a Prefeitura Municipal de 
Cascavel, realizou nos dias 02 e 03 de maio de 2019 a sua campanha de 
vacinação interna. 
Para que esta ação pudesse ser realizada a Secretaria Municipal de Saúde de 
Cascavel disponibilizou 700 (setecentas) doses da vacina. A ação objetivou 
promover a cobertura vacinal dos Agentes Universitários e Acadêmicos dos 
cursos das áreas da Saúde que atuam diretamente no atendimento clínico de 
pacientes, bem como àqueles Alunos dos cursos de Licenciatura que 
desenvolvem estágio de regência nas Escolas Municipais de Cascavel ou na 
rede Estadual de Educação. 
A seleção do público a ser vacinado foi baseada nas orientações do Ministério 
da Saúde constantes no informe técnico da 21ª Campanha Nacional de 

 
1356 Mestre, Docente, Farmácia, Centro de Ciências Médicas e da Saúde, campus de Cascavel. 
E-mail: sheila.meza@unioeste.br  
1357 Especialista, Enfermeiro, Centro de Ciências Biológicas e Saúde, campus de Cascavel. E-
mail: aureliosmarcos@yahoo.br 
1358 Mestre, Enfermeira, campus de Cascavel. E-mail: kellyjack@hotmail.com. 
1359 Mestre, Bióloga, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus de Cascavel. E-mail: 
akbonini@yahoo.com.br 
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Vacinação Contra a Influenza do Brasil de 2019. A ação foi realizada na 
Universidade do Oeste do Paraná - campus de Cascavel, nas dependências do 
Ambulatório da Instituição e contou com a participação da equipe de agentes 
universitários que atuam na unidade, bem como de profissionais voluntários que 
participam das atividades de extensão. Colaboraram também servidores da área 
administrativa da universidade atuando direta e exclusivamente no registro dos 
dados cadastrais. Foram vacinados 86 (oitenta e seis) agentes universitários, 20 
(vinte) estagiários de nível superior e 594 (quinhentos e noventa e quatro) alunos 
de graduação das áreas de licenciatura e saúde. Tendo em vista a grande 
adesão da comunidade acadêmica podemos dizer que obtivemos êxito na 
conscientização acerca da importância de se manter o esquema de vacinação 
em dia. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profª Ms. Sheila Karina Lüders Meza – Tel. (45) 3220-3173  
E-mail: sheila.meza@unioeste.br  
 
Programa Re-Vivendo à Saúde – Os benefícios da naturopatia  
E-mail: cascavel.revivendo@unioeste.br  
Tel. (45) 3220-3173  
 
Endereço Eletrônico:  
https://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/re-vivendo-a-saude/o-
programa/apresentacao 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
44968/2015 - Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Movimento 
 
Referências 
 
1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Protocolo de tratamento de Influenza: 
2017 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. –Brasília: 
Ministério da Saúde, 2018. 49 p.: il.Modo de acesso: World Wide Web: 
http://bvsms.saude.gov.br/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017. 
  

https://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/re-vivendo-a-saude/o-programa/apresentacao
https://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/re-vivendo-a-saude/o-programa/apresentacao


 

 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À VÍTIMAS DE IDEAÇÃO E TENTATIVA 

DE SUICÍDIO, NUMA CIDADE DE FRONTEIRA 

 
Elis Maria Teixeira Palma Priotto1360 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes:, Marlene Garaluz Acosta 1361, Rebeca Simionato Kirienco1362; : 
Bruna Fontani1363. 

 
Área Temática: Ciências da Saúde/Educação  

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Ideação Suicida; Prevenção; Promoção a Saúde. 
 

O suicídio representa um grande problema de saúde pública, segundo dados da 
OMS os números de óbitos por suicídio aumentaram 60% nos últimos 45 anos. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o suicídio como um ato 
sentenciado e finalizado, podendo ser definido como um fenômeno humano 
complexo e universal, realizado por um ser consciente de seus atos, é um ato 
violento e autoprovocado em uma situação de vulnerabilidade do indivíduo que 
a provocou, não conseguindo ver outra solução melhor para fugir de uma dor 
psicológica ou de alguma adversidade presente no momento. Uma ideação 
suicida é quando há o planejamento da própria morte, sendo esta a primeira 
faísca para o desenvolvimento de um comportamento suicida. Grande parte das 
ideações suicidas é atendida nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A 
tentativa de suicídio, segunda a OMS é um comportamento suicida não fatal para 
os atos que não levaram à morte propriamente dita, caracterizado por um gesto 
autodestrutivo e essas tentativas são atendidas em serviços de emergência onde 
passam por avaliação e provável internação, no entanto, há a preocupação e 
necessidade de esquematizar um fluxo de atendimento para que haja a 
padronização da assistência de demandas tanto em Unidades básicas de saúde 
como nos hospitais e consequentemente na comunidade, havendo o 
acompanhamento dessa vítima pelos profissionais da saúde e do social. O 
objetivo principal elaborar e aprovar um protocolo de atendimento a vítimas de 
ideação e tentativas de suicido seguindo um fluxo proposto com ações para 
diminuir ou evitar as recidivas. Para isso foi utilizado um estudo descritivo, de 
natureza qualitativa, com análise de um questionário com perguntas objetiva e 
subjetiva sobre a efetivação do protocolo estudado com cautela envolvendo 

 
1360 Orientadora, Curso de Enfermagem, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
elispalmapriotto@hotmail.com  
1361 Acadêmica, Curso de Enfermagem, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 

maragaraluz@gmail.com 
1362 Acadêmica, Curso de Enfermagem, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 

rebecafoz.unioeste@gmail.com 
1363 Acadêmica, Curso de Enfermagem, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
br_unafontani@hotmail.com 
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vários profissionais da área como enfermeiros, psicólogos, além de discentes e 
docentes da UNIOESTE analisando os benefícios de um fluxograma que está 
sendo estudado para que futuramente haja a capacitação de profissionais da 
saúde quanto à implantação do protocolo. Desse modo, revela-se de suma 
importância a elaboração de um protocolo de atendimento a vítimas de tentativas 
de suicídio, no qual os profissionais de saúde em especial o enfermeiro promova 
o melhor atendimento junto aos pacientes e familiares, possibilitando o 
aperfeiçoamento do conhecimento sobre a temática, além de organizar o 
processo de trabalho na assistência, inclusive em relação à identificação, 
priorização e adequação nas intervenções para o tratamento e 
encaminhamentos desses indivíduos. Assim a elaboração do protocolo está em 
fase de estruturação, a maior dificuldade no momento é acertar o fluxograma. 
Devido a várias dificuldades encontradas no sistema de atendimento atual e a 
discussão do fluxo em rede, tendo um olhar mais humanizado voltado para o 
indivíduo como pessoa, como ser humano, buscando auxiliar no atendimento e 
tratamento, e consequentemente, evitar recidivas. O fluxo está em fase de 
elaboração e discussões. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Dra. Elis Maria T. Palma Priotto; Orientadora; fone: (45) 9 9911-3663; 
Acadêmica Bruna Fontani Batista; fone: (45) 9 8828-5508; 
Acadêmica Rebecca Simionato Kirienco; fone: (45) 9 9938-4177; 
Acadêmica Mara Garaluz; fone: (45) 9 9952-9232. 
 
 
Referências 
 
BOTEGA, N.J.  Crise suicida: avaliação e manejo. 1ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde lança agenda estratégica 
de prevenção do suicídio. Brasília, DF, 2017. Disponível em: 
https://goo.gl/7fnnVo>. Acesso em: 20 de fev. de 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e 
Promoção da Saúde. Viva: instrutivo notificação de violência interpessoal 
e autoprovocada [Internet]. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2016 [citado 
2017 set 19]. 92 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov. 
br/bvs/publicacoes/viva_instrutivo_violencia_ 
interpessoal_autoprovocada_2ed.pdf>.Acesso em 17 de maio de 2019.  
 
World Health Organization (WHO). Plan of Action on Mental Health 2015-2020. 
Estados Unidos, 2014. 
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VELOSO, C. et al. Suicide attempts cared for by a mobile emergency pre-hospital 
care service/Tentativas de suicídio atendidas por um serviço de atendimento pré-
hospitalar móvel de urgência/Intentos de suicídio atendidos por um servicio 
móvil. Revista de Enfermagem da UFPI, v. 5, n. 3, p. 48-53, 2016. Disponível 
em: <http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/5395/pdf>. Acesso em: 
03 de jun.de 2019. 
 
  



 

 

“REMUNERAÇÃO MÍNIMA NACIONAL VERSUS CUSTO DA CESTA 

BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO: VERIFICAÇÃO DO PODER DE COMPRA DO 

SALÁRIO MÍNIMO EM FRANCISCO BELTRÃO, PATO BRANCO E DOIS 

VIZINHOS, NO SUDOESTE DO PARANÁ” 

 
Roselaine Navarro Barrinha1364 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Valentina C. de S. Ferreira1365, Albertina Vieira Morais Ramos1366  
 

Área Temática: (Trabalho) 
Linha de Extensão: (Emprego e Renda) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: cesta básica de alimentação; poder de compra; salário. 

 
As famílias brasileiras mensalmente empregam parte significativa da sua renda, 
mais especificamente 35,71%, com a alimentação. Os alimentos considerados 
necessários para garantir a satisfação de um trabalhador e de sua família – 
família de porte médio, dois adultos e duas crianças -, e suas respectivas 
quantidades, estão relacionados na Cesta Básica Nacional, instituída pelas 
comissões para determinação do salário mínimo quando da elaboração do 
decreto lei número 399, de 1938. Mensalmente, a determinação do custo da 
cesta básica nacional é feita para 27 capitais da Federação pelo DIEESE 
(Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos), 
juntamente com o cálculo da quantidade de horas de trabalho necessárias para 
adquiri-la e do salário mínimo necessário para o atendimento das necessidades 
básicas previstas na constituição de 1988 em seu art. 7º, IV, tais como moradia, 
educação, saúde, transporte, lazer, etc. O Projeto de Extensão “Determinação 
mensal do valor da cesta básica em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois 
Vizinhos, no Sudoeste do Paraná”, a partir da metodologia do DIEESE, calcula 
o custo da cesta básica de alimentação, o salário mínimo necessário e as horas 
de trabalho necessárias para adquirir a cesta básica de alimentação para os 03 
referidos municípios, desde o ano de 2012.O projeto é composto por docentes 
do curso de Ciências Econômicas da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, 
por discentes do referido curso bem como do curso de Serviço Social e ainda 
por técnicos administrativos, além de colaboradores externos. Os docentes além 
de envolvidos na extensão desenvolvem pesquisas ligadas à temática do 
projeto, no âmbito do GPEAD (Grupo de Pesquisa Economia, Agricultura e 
Desenvolvimento). Atrelada ao referido projeto encontram-se a atividades de 
extensão “Remuneração Mínima Nacional versus Custo da Cesta Básica de 
Alimentação: verificação periódica do poder de compra do salário mínimo 

 
1364 Dra, Ciências Econômicas, CCSA, Francisco Beltrão, roselainenbs@gmail.com.  
1365 Acadêmica 3º Ano Curso de Serviço Social, CCSA, Francisco Beltrão. 
1366 Acadêmica 1º Ano Curso de Serviço Social, CCSA, Francisco Beltrão.. 
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em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, no sudoeste do 
Paraná”, desenvolvida por 02 acadêmicas do curso de Serviço Social, campus 
de Francisco Beltrão´, quais sejam: Valentina Coelho de Souza Ferreira (3º ano) 
e Albertina Vieira Morais Ramos (1º ano). A referida atividade auxilia no 
atendimento do objetivo geral constante do Projeto de Extensão a que está 
vinculada, que é o de mês a mês calcular e divulgar à população da região, por 
meio de um boletim mensal o valor da cesta básica nos 03 municípios polo 
regionais e, por esse meio, evidenciar a variação mensal ocorrida no poder de 
compra das famílias cuja renda é igual ou próxima ao salário mínimo nacional. 
Nesse aspecto, há que se dizer que a relação ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito do presente projeto têm sido deveras frutífera, na medida em que tem 
viabilizado: a) a formatação do boletim mensal da cesta básica, que além de ser 
fixado em pontos de circulação pública, como terminais de ônibus, órgãos 
públicos, etc, tem sido divulgado nos mais distintos canais de imprensa, tais 
como programas de Rádio (Rádio Onda Sul e Rádio Educadora de Francisco 
Beltrão, Rádio Itapuã de Pato Branco), Jornais Escritos (Jornal de Beltrão e 
Diário do Sudoeste de Pato Branco), Programas de Televisão de caráter local 
(TV. Beltrão) e de caráter regional ( RPC – Pato Branco, Rede Massa-Francisco 
Beltrão – programa Tribuna da Massa); b) pelas distintas vias de comunicação 
informar a população regional de dados importantes para o planejamento do 
orçamento familiar, bem como esclarecê-la quanto ao alcance efetivo do salário 
mínimo nacional em propiciar o que constitucionalmente ele deveria garantir, c) 
o desenvolvimento de monografias de conclusão de curso, d) o desenvolvimento 
de artigos científicos que vêm sendo apresentados em eventos de caráter 
regional, nacional e internacional, tais como os SEU´s em suas várias edições, 
o CONAPE/2016, o 8º ECAECO/2016 (Encontro Científico de Administração, 
Economia e Contabilidade), realizado em Ponta Porã-MS,  cuja edição foi de 
caráter internacional, o XV Encontro Nacional da ABET, que ocorreu UFRJ entre 
06 e 09 de setembro de 2018, cujo artigo foi  apresentado pela coordenadora do 
projeto.  
 
Para informações ou solicitação de dados entrar em contato pelas seguintes 
vias: 
e-mail: projeto.valorcestabasica@unioeste.br  
telefone: 46 35204892 (Unioeste, Francisco Beltrão) 
 
 
  

mailto:projeto.valorcestabasica@unioeste.br


 

 

RESULTADOS DO PROJETO MONITORAMENTO ELETRÔNICO 

REALIZADO PELOS ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA NO PATRONATO 

PENITENCIÁRIO DE CASCAVEL-PR. 

 

Valdecir Soligo1 (Coordenador da Ação de Extensão)  Participantes: Claudia 

Barbosa 2, Regis Maliszewski3, Bruna Sthefani da Silva4, Danielle  Pitarelli de 

Oliveira5, Adriely dos Santos6, Caio Nabão 6, Gabriela Liotto6, Jéssica José6,              

Paloma Zanetti6   

 Área Temática: Direitos Humanos e Justiça   Linha de Extensão: Segurança 

Pública e Defesa Social   Modalidade: Pôster   Palavras-chave: Monitoramento 

eletrônico; Patronato Penitenciário; Psicologia.      

 

O Subprojeto De Monitoramento eletrônico foi desenvolvido no Patronato 

Penitenciário de Cascavel como um projeto de extensão do Centro Universitário 

FAG, desenvolvido por profissionais da Psicologia com a participação dos 

responsáveis do Direito, a demanda do subprojeto será direcionado aos 

apenados que fazem uso do monitoramento eletrônico. Conforme a progressão 

de pena para o regime domiciliar com a utilização do monitoramento eletrônico 

propõe a reintegração do apenado, minimizando impactos da marginalização e 

exclusão do indivíduo, com o intuito que este retorne a sociedade de forma ativa, 

contribuindo para o bem social, tendente a não cometer novos crimes (SÁ, 2017).  

O presente trabalho visa promover meios de reintegração social e promoção de 

saúde, por meio de atendimentos em grupo, utilizando-se de técnicas de escuta 

psicológica, acolhimento e dinâmicas empreendidas pela equipe de Psicologia. 

Para contribuir de modo sinergético, para a vida pessoal, profissional e social 

dos indivíduos, os quais serão inseridos a sociedade novamente, de uma forma 

mais consciente.  Para o projeto foram elaborados seis encontros, com duração 

de uma hora para cada encontro semanal, com atendimentos na segunda feira. 

Iniciamos o projeto com o propósito de levantar as demandas a serem 
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trabalhadas juntamente com os participantes do grupo, para trabalhar assuntos 

relacionados ao processo que estavam passando. No primeiro encontro é 

escolhido o nome do grupo com todos participantes, esse é um momento quebra 

gelo e início da criação de vínculo.     

 12 Coordenador do Projeto Patronato Cascavel Unioeste. E-mail: 

Valdecir_soligo@yahoo.com.br   Coordenadora do Curso de Psicologia do 

Centro Universitário FAG. E-mail: claudia@fag.edu.br  3 Orientador de 

Psicologia do Projeto Patronato Cascavel Unioeste. E-mail: 

maliszewskiregis@gmail.com  45 Psicóloga do Projeto Patronato Cascavel 

Unioeste. E-mail: brunasthefanipsico@gmail.com   Bolsista Acadêmica de 

Psicologia do Projeto Patronato Cascavel Unioeste: daniellepitarelli@gmail.com 

6 Acadêmicos, Psicologia, Centro Universitário FAG, Cascavel. E-mail: 

maliszewskiregis@gmail.com      

   

RESULTADOS DO PROJETO MONITORAMENTO ELETRÔNICO 

REALIZADO    

O trabalho do psicólogo realizado em grupos tem como objetivo manter o foco 

na fala que o grupo trás, dar apoio aos participantes caso se sentirem perdidos, 

é um mediador de conflitos, e está presente para serem cumpridas as regras que 

foram estabelecidas. Age na promoção de sentimentos positivos que possam 

auxiliar nos processos vivenciados pelos participantes no momento, auxilia na 

tomada de decisões, apoio nos medos e ansiedades que podem surgir nas 

atividades ou dinâmicas realizadas no grupo. O psicólogo enquadrado como 

facilitador deve ter uma postura criativa, deve ser coerente, flexível, espontâneo, 

para facilitar a aproximação e interação dos membros do grupo. Deve possuir 

aporte teórico com terapias de grupo e pode utilizar vivências grupais que podem 

contribuir através de experiências e conhecimento (BACHELLI,2005).  Um dos 

grandes contrastes que tivemos se comparamos os dois grupos foi o fato da 

diferença de tempo em regime domiciliar em que se encontravam, a diferença 
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era de mais ou menos 1 ano, no primeiro grupo os participantes haviam saído 

do regime fechado a menos de 15 dias, enquanto no segundo, já estavam foram 

a cerca de 1 ano. Tal discrepância foi sentida no discurso dos apenados, os que 

estavam a menos tempo em casa compartilhavam um discurso mais leve, sem 

muitas reclamações sobre o futuro, já o que estava a mais tempo sob 

monitoramento, traziam um discurso mais denso, mais carregado de conteúdos 

emocionais e problemas sentidos ao longo dessa passagem.     Forma(s) de 

contato com a ação    Patronato Penitenciário de Cascavel, localizado na Av. 

Assunção, Nº1757, Sala 229 / 230. Telefone para contato (45)3326-6791. E-mail: 

pcascavel@depen.pr.gov.br    Referências    BECHELLI, Luiz Paulo de C.; 

SANTOS, Manoel Antônio dos. O terapeuta na psicoterapia de grupo. Rev. 

Latino-Am. Enfermagem v. 13 nº 2. Ribeirão Preto mar./abr. 2005.    SÁ, Alvino 

Augusto. Criminologia Clínica e Psicologia Criminal.   5ª ed. Revista dos 

Tribunais. São Paulo. 2017. 

  



 

 

SAÚDE MENTAL: RELATO DE UMA RONDONISTA 

 
Marcos de Freitas Andrade (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Camila Safranski Martins; Bruna Sampaio Boffo; Cassiane Lui; 
Daniely Casagrande Borges; Jaqueline Antonello; Júlia Reis Conterno; Maria 

Luiza Konrad Bettoni; Simone Karine Rothen 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Projeto Rondon, Operação Pantanal, Extensão Universitária. 

. 
 

No período de 05 a 23 de junho do ano de 2018 foram desenvolvidas na 
cidade de Dois Irmãos do Buriti ações do Projeto Rondon – Operação Pantanal 
com equipe formada por acadêmicas da Unioeste dos cursos de Enfermagem, 
Odontologia, Ciências Sociais, Educação Física e Pedagogia. Ao entrar em 
contato com a Secretaria de Saúde do município foi demandado que o tema 
“saúde mental” fosse abordado em forma de oficina. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual 
o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse 
rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Os objetivos da 
oficina foram: trazer informações acerca dos conceitos de saúde mental, onde 
os atendimentos de saúde mental são feitos, sobre doenças de cunho psíquico 
com ênfase em transtorno de Borderline, depressão, automutilação na 
adolescência e jogos de suicídio – como “Baleia Azul” – que estavam em alta na 
época e posteriormente debater com os participantes. A oficina foi organizada 
inicialmente com uma dinâmica “quebra-gelo” e posteriormente de forma 
expositiva e dialogada com uso de slides. Ao final da explicação da parte teórica 
foi realizada a “dinâmica da tenda escura”, onde os participantes adentravam a 
tenda que possuíam imagens e palavras que envolviam o tema “depressão”, e 
também possuía os 50 desafios do jogo baleia azul. Lá eles permaneciam por 
até 1 minuto, em silêncio. Ao saírem da tenda, os participantes retomavam os 
seus lugares e debatíamos sobre os sentimentos gerados ao lerem sobre o tema 
dentro da tenda escura. O tempo total da oficina foi de 80 minutos. O retorno da 
comunidade sobre a oficina foi bastante grande, muitos participantes se sentiram 
confortáveis para expressar suas angústias, desabafar e também a buscarem 
tratamento. Foram realizados também encaminhamentos para atendimentos de 
saúde mental nas instituições que o município oferecia. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: camila.safranski@hotmail.com 
Telefone: (45) 99123 0972 
. 
 

mailto:camila.safranski@hotmail.com
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Referências 
 
Organização Mundial de Saúde - OMS. Relatório Mundial da Saúde: Saúde 
mental: Nova concepção, nova esperança. 2001.  
 
  



 

 

SÍNDROME DE BOERHAAVE – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Márcia R. S. S. B. Mendes1367 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Alana Caroline Czaika2, Gabriely de Souza Voigt3, Julia 
Ampessan4, Laura Vitória Scheuermann Bonatto5, Letícia Squizatto6 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Educação; Saúde 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave:  Assistência1; Enfermagem2; Doenças do Esôfago3; 
 
Introdução: A Síndrome de Boerhaave é caracterizada pela perfusão 
espontânea do esôfago, devido ao aumento da pressão intraesofágica, 
resultante de esforços durante episódios de vômitos e das contrações 
diafragmáticas. Sua incidência é mais comum em homens na faixa etária de 35 
a 55 anos, podendo estar associada a alcoolismo, tratando-se de um caso raro 
e de elevada taxa de mortalidade se não diagnosticada precocemente. As 
principais manifestações clínicas caracterizam-se por dor torácica intensa, 
disfagia, dispneia, êmese e sinais de infecção. O tratamento consiste em 
medidas terapêuticas conservadoras, endoscópicas, cirúrgicas e realização de 
antibioticoterapia de amplo espectro, além de interrupção de ingesta oral durante 
6 meses. Objetivo: Sistematizar a assistência de enfermagem (SAE) por meio 
de diagnósticos e intervenções de enfermagem para o portador da patologia 
descrita. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência vivenciado em Aula 
Prática Supervisionada (APS) referente a disciplina de Clínica Médica e 
Cirúrgica, realizada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) entre 
os dias 07 de março a 28 de março de 2019. Os cuidados foram prestados a um 
paciente do sexo masculino, de meia idade, diagnosticado com Síndrome de 
Boerhaave, com hábito de etilismo social e tabagismo. Resultados: Conforme 
avaliação inicial, foram realizados os Diagnósticos de Enfermagem baseados 
nos Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I (2018-2020) e as Intervenções de 

 
1367 Docente do Curso de Enfermagem – UNIOESTE, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: 
maremendes@uol.com.br.  

2 Acadêmica do Curso de Enfermagem – UNIOESTE, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: 
alana_czaika@outlook.com. 
3 Acadêmica do Curso de Enfermagem – UNIOESTE, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: 

gabriely_souza@outlook.com. 
4 Acadêmica do Curso de Enfermagem – UNIOESTE, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: 

julia.ampessan@hotmail.com. 
5 Acadêmica do Curso de Enfermagem – UNIOESTE, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: 

laaurabonatto@hotmail.com. 
6 Acadêmica do Curso de Enfermagem – UNIOESTE, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: 
leticiasquizatto1@hotmail.com. 
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Enfermagem com base na Classificação das Intervenções de Enfermagem 
(NIC), sendo eles: 1. Deglutição prejudicada relacionada a ruptura esofágica; 2. 
Risco de síndrome do estresse por mudança relacionada a mudança do estilo 
de vida e estado de saúde comprometido; 3. Risco de infecção relacionada a 
procedimento invasivo; 4. Integridade da pele prejudicada relacionada à 
presença de dreno de tórax, esofagostomia e jejunostomia. Intervenções: 1. 
Alimentação por jejunostomia; 2. Aconselhamento referente à mudança do estilo 
de vida e ao autocuidado mediante a patologia; 3. Cuidado com lesões e local 
de incisão, drenagem fechada e monitorização de sinais vitais; 4. Cuidado 
relacionado à ostomia. Conclusão: O relato de experiência revela a SAE como 
importante ferramenta que permite ao enfermeiro um planejamento e manejo 
adequado, mediante aos problemas levantados, sobre a assistência prestada e 
que atenda o paciente de forma abrangente e individualizada. A SAE destaca a 
autonomia do enfermeiro para assistir e cuidar em todos os aspectos 
biopsicossociais, considerando a necessidade e a patologia de cada paciente. 
As intervenções prestadas tiveram foco em questões físicas, além do 
enfrentamento da patologia pelo paciente. Enfim, ressalta-se aqui, a importância 
da autonomia do Enfermeiro respaldado pela SAE e sua aplicabilidade frente aos 
problemas levantados. Vale destacar ainda que, a APS possibilitou essa 
realidade ao associar teoria e prática, resultando no conforto e melhora do 
paciente.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
maremendes@uol.com.br; gabriely_souza@outlook.com.  
 
Referências 
 
BULECHEK, G. M.; BUTCHER, H. K.; DOCHTERMAN, J. M.; WAGNER, C. M. 
Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). Tradução da 6ª ed. 
[S.I.]. Elsevier, 2016. 
 
CHEEVER, K. H. Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médicocirúrgica. 
Tradução da 13ª ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
 
COELHO, J. C. U. Aparelho Digestivo – Clínica e Cirurgia.  
3ª ed. – São Paulo: Atheneu, 2004.  
 
HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S. Diagnóstico de enfermagem da NANDA-
I: definições e classificação 2018-2020. Tradução da 11ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2018. 
  

mailto:maremendes@uol.com.br
mailto:gabriely_souza@outlook.com


 

 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA 

PUÉRPERA ACOMETIDA COM DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Lili Marlene Hofstätter1368 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Francyelle dos Santos Soares1369, Felipe Ferraz Fideles3, Cássia 
Aparecida Corna Stelle3, Elias Scheneider3, Everlaine Santos3, 

 Luana Lunardi Alban3, Mariel Ferrando3 
 

Área Temática: (Saúde) 
Linha de Extensão: (Atenção a grupo de pessoas com necessidades 

especiais) 
Modalidade: (Pôster) 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus1; Saúde da Mulher2; Enfermagem3. 
 
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico caracterizado 
por hiperglicemia, causada por defeitos na secreção e/ou ação da insulina, 
podendo ocasionar em doenças vasculares, renais e visuais. Pode ser 
classificada em tipo 1, tipo 2, gestacional e outros tipos específicos 
(MONTENEGRO; FILHO, 2017). O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), 
segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) e citada pela Associação 
Brasileira de Diabetes (2017), é entendido como uma intolerância a carboidratos 
que se inicia durante a gestação atual e que não corresponde as outras 
classificações. O diagnóstico pode ser realizado durante as consultas de pré-
natal com dosagem de glicose em jejum. As complicações dessa comorbidade 
afetam a mulher, aumentando os riscos de hipertensão, pré-eclâmpsia e 
cesárea, e o feto, que tem risco aumentado para macrossomias, distócias e 
distúrbios metabólicos (MONTENEGRO; FILHO, 2017). A atenção a saúde da 
mulher deve ser feita antes, durante e depois do período gestacional, importante 
para promover, prevenir e tratar com antecedência doenças intercorrentes da 
gravidez. Objetivo: Descrever a assistência de enfermagem a uma mulher no 
puerpério que foi diagnosticada com DMG; Elencar os principais diagnósticos de 
enfermagem encontrados na assistência. Metodologia: Trata-se de um relato 
de experiência vivenciado junto a um paciente adulto no período puerperal que 
durante a gestação recebeu o diagnóstico de DMG. O estudo foi realizado no 
primeiro semestre de 2019, em um hospital público de ensino do oeste do 
Paraná, durante as aulas práticas supervisionadas da disciplina Enfermagem em 
Saúde da Mulher – Ginecologia e Obstetrícia. Resultados: Paciente do sexo 
feminino, 37 anos, G3,P2,C1, referia percepção reduzida dos movimentos fetais, 

 
1368 Enfermeira, Docente Ms do curso de Enfermagem UNIOESTE – Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, campus Cascavel/PR. CCBS. Email: lm_hogstatter@yahoo.com.br.  
2 Fisioterapeuta, Docente do Curso de Fisioterapia da UNIOESTE – Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná. Campus Cascavel/PR. CCBS. 
3 Discentes do Curso de Enfermagem da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná. CCBS, campus Cascavel/PR.  
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lombalgia e contrações com duração em média de 60 segundos, com intervalo 
de 30 minutos. Foi induzida ao trabalho de parto devido a DMG e foi solicitada a 
realização de cardiotografia. A admissão para a cesárea ocorreu no dia 09/05 às 
13:20, com o nascimento do recém-nascido às 13:42h, sem nenhuma 
intercorrência durante a cirurgia. No período puerperal, a paciente apresentou-
se com boas condições e sem evidências de complicações, assim como o 
recém-nascido. Em insulinoterapia com uso de 30UI pela manhã e 15UI pela 
tarde de NPH devido à DMG. No período de assistência de enfermagem 
apresentou hipoglicemia de 50mg/Dl e a conduta foi administrar duas ampolas 
de glicose 50% por via endovenosa, permanecendo com glicemia estável sem 
necessidade de administração de insulina rápida após monitorização de HGT. A 
puérpera demonstrou conhecimento sobre sintomas de hipoglicemia e foi 
incentivada quanto a sua alimentação. No dia subsequente, aguardava melhora 
clínica e foi incluso no tratamento Metformina 850mg. Durante a alta hospitalar 
foi suspensa a insulinoterapia e realizada orientações quanto à importância do 
monitoramento da glicemia e atenção aos sinais clínicos da hipoglicemia. Os 
diagnósticos de enfermagem encontrados foram: Insônia relacionada com 
alteração do padrão de sono; Risco de infecção relacionado com a procedimento 
invasivo; Risco de glicemia instável devido a controle insuficiente de diabetes.  
Conclusão: O cuidado no que refere ao atendimento a mulheres com DMG é 
necessário no período do pré-natal, parto e pós-parto, buscando garantir que 
seja obtida a melhor assistência e o melhor tratamento, a fim de evitar 
complicações para mulher e para o feto, sendo necessário investir na educação 
individual de cada pessoa e na prevenção da doença. Surge, então, a 
necessidade de sistematizar a assistência de enfermagem, mediando os 
cuidados necessários para que o trabalho do enfermeiro seja eficaz.  
   
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Im_hofstatter@yahoo.com.br. (45) 999726420 
felipe_fidelis1998@hotmail.com (45) 998042321 
 
Referências 
 
MONTENEGRO, C. A. B.; FILHO, J. R. Rezende obstetrícia. 13ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da sociedade brasileira 
de diabetes 2017-2018. São Paulo: Editora Clannad, 2017.  
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 SISTEMATIZAÇÃO E REGISTRO DO TRABALHO COM OS INVENTÁRIOS 

DA REALIDADE E MAPAS CARTOGRÁFICOS DAS COMUNIDADES DO 

ENTORNOS DO COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO PAULO FREIRE- 

FRANCISCO BELTRAO - PR. 

 
Cecília Maria Ghedini 1370(Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes :Mariane Morandin da Silva1371 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Formação de Professores) 

Modalidade: (Pôster) 
 
Palavras-chave: educação do campo; escolas públicas do campo; inventário da 
realidade. 
 

 
Este trabalho desenvolvido como bolsista de extensão situa-se no contexto do 

projeto “Fortalecimento das Escolas Públicas do Campo da Região Sudoeste do 

Paraná na perspectiva da Educação do Campo: Rearticulação da Escola e Rede 

de Formação de Educadores” propõe-se a atender a demanda das Escolas 

Públicas do Campo da rede estadual de ensino - Ensino Fundamental anos finais 

e Ensino Médio. Integra a frente da rearticulação das Escolas Públicas do Campo 

na perspectiva da modalidade da Educação do Campo, com base na modalidade 

da Educação do Campo garantida em Lei desde 2010 (Resolução 

MEC/CNE/CEB 04/2010). Das diversas práticas desenvolvidas destaca-se aqui 

o Inventário da Realidade das comunidades dos entornos das escolas públicas 

do campo. Este trabalho se desenvolve com um instrumental específico que 

integra na sua coordenação profissionais da pedagogia, alcançando todos os 

professores da escola, bem como os estudantes e suas famílias. A partir de uma 

pesquisa da realidade, coletivamente, sistematizam-se dados e informações do 

território, da cultura, dos trabalhos, das lutas, dificuldades, potencialidades entre 

 
1370Doutora, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, Campus de Francisco Beltrão. 

E-mail: cemaghe@gmail.com. 
1371 Graduanda em Pedagogia, Unioeste Campus Francisco Beltrão. E-mail: 
marianemorandim@hotmail.com. 
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outros. Estes dados vão compor o Dossiê da Realidade que é sistematizado num 

material próprio e vai compor o registro de dados. A partir de 2010, passa-se a 

ter a modalidade da Educação Básica do Campo que prevê uma educação para 

a população rural com adequações necessárias às peculiaridades da vida no 

campo e de cada região, definindo-se orientações para dar conta de aspectos 

essenciais à organização da ação pedagógica. Dentre estes entende-se que 

inventariar a realidade para que se constitua num espaço de investigação e 

aprofundamento do conhecimento, passa a ser uma etapa primordial ao 

conteúdo e forma necessários a esta modalidade. O Inventário da Realidade da 

Escola constitui-se como um destes instrumentos que levanta e reúne 

informações sobre a realidade específica ou mais próxima da vida, do trabalho 

e da cultura dos estudantes e suas famílias. Para isso necessita de uma forma 

própria de sistematização, pois conta com diversas fontes e registros de dados, 

que vão desde o que as comunidades guardam como patrimônio, até a Ciência 

e Tecnologia disponíveis no município e na região, através de um dossiê da 

Realidade das Comunidades do entornos da escola. Tem como objetivos 

sistematizar o processo de trabalho dos Inventários da Realidade dos entornos 

das escolas e apoiar a construção de uma metodologia que contribua com o 

processo de dar conteúdo e forma à Modalidade Educacional da Educação do 

Campo. Na metodologia o processo inicia com o levantamento dos dados que 

estão em estado bruto. O passo seguinte se dá com a construção de quadros e 

gráficos que juntem os dados e os coloquem em condições de serem 

manuseados e compreendidos. Num segundo momento, de posse do primeiro 

documento, se passa a descrever estes dados de acordo com pesquisas, relatos, 

imagens, entre outros. Os resultados esperados são Sistematização do Dossiê 

da Realidade da Escola e o Apoio na produção de uma Cartilha sobre a 

metodologia de trabalho com os Inventários da Realidade nas Escolas do 

Campo.  

Forma(s) de contato com a ação 
 
Mariane: telefone: (46)999343362 
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               E-mail: marianemorandim@hotmail.com 
 
 

Referências: 
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<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com 
_content&view=article&id=12992&Itemid=866>. Acesso em: 31 dez. 2012. 
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FREITAS, Luiz Carlos de; SAPELLI, Marlene Lucia Seibert; CALDART, Roseli 
Salete. Plano de Estudos. Escola Itinerante. 1ª edição. Cascavel, Paraná, 
2013. 

GHEDINI, Cecília Maria. A produção da Educação do Campo no Brasil: das 
referências históricas à institucionalização. Rio de Janeiro: Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Educação; Rio de Janeiro: 2015. Tese 
(doutorado). 

PISTRAK, Moiséy. Fundamentos da escola do trabalho. Tradução de Luiz 
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SUBPROJETO “BASTA”: ACOLHIMENTO, REFLEXÃO E 

RESPONSABILIZAÇÃO1372 

 
Valdecir Soligo1373 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Janaina Paola da Silva1374, Beatriz Borges Ferreira1375, Isabella 
Lucatelli1376 

 
Área Temática: Direitos individuais e coletivos 
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Patronato; Violência; Doméstica. 

 
No Brasil, segundo a pesquisa “Mulheres Brasileiras nos Espaços Público 

e Privado” estima-se que cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos, 
sendo o parceiro o responsável por mais de 80% dos casos reportados 
(FPA/Sesc, 2010).  

Apesar dos dados alarmantes, muitas vezes, a gravidade da violência não 
é devidamente reconhecida, graças a mecanismos históricos e culturais que 
geram e mantem desigualdades entre homens e mulheres e alimentam um pacto 
de silêncio e conivência com estes crimes. Além disso, estudos indicam que a 
causa primordial da violência doméstica está no enorme desequilíbrio de poder 
entre homens e mulheres, sendo que este desequilíbrio está pautado em 
concepções desiguais de gênero que determinam os comportamentos femininos 
e masculinos, tidos como socialmente “adequados” (SANEMATSU; PRADO, 
2013). 

A grande parte dos agentes ativos da violência doméstica, mesmo que 
condenados pelos crimes perpetrados, não conseguem reconhecer seus atos 
como atos de violência, ou até mesmo como crimes/delitos, pois, ante o processo 
cultural em que se desenvolveram, nada mais fizeram do que exercer o seu 
papel de “homem”. 

Nesse passo, além de ser primordial o suporte para as vítimas da violência 
doméstica, é também de suma importância o acompanhamento dos agentes 
ativos da agressão, para que estes últimos sejam sensibilizados e 
conscientizados a fim de que possam internalizar uma nova conduta e 
consciência sobre o tema em questão, já que suas condutas danosas impedem 

 
1372 Projeto financiado com recursos do Fundo Paraná e da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública e Administração Penitenciária e Programa de Extensão Universidade Sem Fronteiras. 
1373 Doutor, Pedagogia, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, Campus de 
Cascavel/PR. E-mail: valdecir_soligo@yahoo.com.br.  
1374 Bacharel, Direito, Centro Universitário FAG de Cascavel/PR. E-mail: 
janainapsilva.adv@gmail.com. 
1375 Graduanda, Direito, Centro Universitário Univel de Cascavel/PR. E-
mail:beatriz.borges11@hotmail.com. 
1376 Graduanda, Direito, Centro Universitário Assis Gurgacz/PR. E-mail: isap_lu@hotmail.com. 
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a realização do pleno potencial de trajetórias pessoais e lesionam famílias 
inteiras, limitando o desenvolvimento global da sociedade.  

Assim, na tentativa de se criar mecanismos para se diminuir o índice de 
reincidência criminal no que tange à violência doméstica, atualmente é 
desenvolvido pelo Projeto de Extensão Universitária Patronato Unioeste de 
Cascavel/PR o subprojeto intitulado “Basta”, que está sendo efetivado por meio 
de um trabalho de rede, amparado no trinômio responsabilização-reparação-
ressocialização. Estes objetivos se inserem no âmbito da prevenção, a qual se 
torna essencial, haja vista que não basta apenas punir, e sim informar, 
sensibilizar, ir à origem do problema, para que o ofensor entenda a sua conduta 
como crime e compreenda a gravidade e o potencial devastador da mesma, para 
que, em fim, não a cometa novamente.  

Para a consecução das finalidades do subprojeto, o mesmo foi dividido 
em 5 (cinco) encontros, realizados em dias de semana, das 19h00min às 
20h30min, na sede do Patronato Penitenciário de Cascavel/PR. Os grupos são 
formados, em média, por 20 (vinte) condenados. 

O primeiro encontro é substancial para o desenvolvimento dos demais, 
pois nele é realizada pelas palestrantes um bate papo sobre “Violência Familiar”, 
com alusões acerca do processo histórico-cultural em que a mulher é vista como 
inferior ao homem, e por isso discriminada.  

O segundo encontro é realizado por um psicólogo e um grupo de 
estudantes da área jurídica e da psicologia, em que se efetivam uma série de 
reflexões sobre os delitos praticados, abrindo espaço para os condenados 
conversarem sobre suas demandas.  

No terceiro encontro é realizada uma palestra, a qual é ministrada por 
membros da Pastoral Familiar, em que o tema principal é a “família” e os conflitos 
dela decorrentes, e para encerrar a reunião, dois membros do AA (Alcoólicos 
Anônimos) depõem sobre a jornada da drogadição com ênfase nos conflitos 
familiares, bem como a fase de reabilitação e superação das vicissitudes 
decorrentes do uso de álcool e substâncias entorpecentes. 

 Por fim, os últimos dois encontros são realizados por profissionais 
habilitados de mediação e justiça restaurativa, em que o objetivo principal é 
conversar sobre os fatos dos delitos cometidos, ouvindo a versão do ofensor, 
para entender os motivos e às razões que o levaram a agir daquela forma, para 
então efetivar a responsabilização, reparação, ressocialização, e se possível, a 
reaproximação com a vítima.  

 
 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Patronato Penitenciário de Cascavel/PR situado na Avenida Assunção, nº 1.757, 
2º piso, Bairro Alto Alegre na cidade de Cascavel/PR, CEP nº 85.805-000, 
telefone (45) 3326-6791, e-mail: patronatocascavel.juridico@gmail.com. 
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TABPER III 3D: A DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIAS VISUAL. 

 
Marcos Freitas de Moraes 1377  

Participantes: Iago Severnini1378, Jaqueline Portes1379, João Lucas Martins1380 
 

Área Temática: Educação. 
Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades 

especiais. 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Tabela Periódica 3D; educação; divulgação das ciências. 
 
Com o inicio do projeto em 2008, começou o desenvolvimento da tabela 
periódica em Braille e a distribuição eletrônica em peças de resina cristal. Em 
diante, em 2018 o projeto tem se um novo rumo, o desenvolvimento de novas 
peças em Braille 3D, contendo mais informações e desenhadas no AutoCAD 
dando assim uma aparência elegante e mais durabilidade. Este novo material 
será mais pratico de ser trabalhado porque existem mais informações em uma 
peça tão pequena. Ademais, a aplicação desta tabela contribuiria no 
desenvolvimento e na capacidade de um aluno portador de deficiência visual, 
assim a divulgação da ciência será em todo o âmbito escolar. Atualmente, 
existem diversos meios “visuais” para o estudo da tabela periódica, porém, para 
alunos com deficiência visual essa diversidade acaba se tornando restrita, por 
não se ter um material adequado de ensino para esses estudantes. Com o 
propósito de levar o entendimento do ensino da tabela periódica à alunos cegos, 
a equipe da Unioeste Toledo, tem por efeito contribuir com o ensino por meio de 
peças feitas no programa de AutoCAD, onde serão impressas com uma 
impressora 3D. Ademais, as peças desenhadas terão os seguintes elementos, 
massa atômica; numero atômico; símbolo do nome do elemento; estado físico 
da matéria e a identificação das famílias e períodos. A aplicação desse material 
didático servirá para contribuir no desenvolvimento e na capacidade de um aluno 
portador de deficiência visual para se compreender a tabela periódica. Por fim, 
quando encaixar todas as peças em 3D, formara-se a tabela periódica, em suma, 
aproximando o estudante cego do âmbito escolar. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
Coordenador: Marcos Freitas de Moraes, profmarcosmoraes@gmail.com - 45-

91435218 

 
1377 Doutor, Química, CECE, Toledo, E-mail: marcos.moraes@unioeste.br 
2 Acadêmico, Química Licenciatura, CECE, E-mail: Iago_severnini@hotmail.com 
1379 Acadêmica, Química Bacharelado, CECE, Toledo. E-mail: jaque_line2305@hotmail.com. 
1380 Acadêmico, Química licenciatura, CECE, Toledo. E-mail:joaoluck0@gmail.com. 

mailto:profmarcosmoraes@gmail.com
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Acadêmicos: Iago Enrique da Silva Brito Severnini, Iago_severnini@hotmail.com 

- 45-991579060; Jaqueline Portes Pagnoncelli, jaque_line2305@hotmail.com – 

45- 984316825 e João Lucas Martins de Oliveira, joaolucke0@gmail.com - 

984327048  
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TECNOLOGIAS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA: APROXIMANDO O 

PROFESSOR DA GERAÇÃO Z 

 
 

Renata Camacho Bezerra1381 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Rodrigo Cabanha1382, André de Freitas Penafiel1383 

 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: Pôster 
Palavras-chave: Tecnologias; geração Z; LEM. 

 
 
Resumo 
Esta comunicação “Tecnologias para o Ensino da Matemática: Aproximando o 
Professor da Geração Z” está vinculada a bolsa de extensão que esteve num 
primeiro momento com o acadêmico Rodrigo Cabanha e no momento está com 
o acadêmico André de Freitas Penafiel. A atividade de extensão está vinculada 
ao Programa “Laboratório de Ensino de Matemática – LEM/FOZ”. Dentre os 
objetivos da ação está fazer com que o futuro professor de matemática, tenha a 
oportunidade de conhecer/vivenciar/trabalhar com a tecnologia voltada para o 
ensino da Matemática e embora os anos iniciais do Ensino Fundamental não 
seja objetivo da formação do Curso de Licenciatura em Matemática da 
UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu, conhecer e atuar neste nível de ensino 
é importante porque ajuda o futuro professor compreender a Matemática em sua 
totalidade, compreender a construção dos conceitos por parte dos alunos a partir 
do momento que compreende as dificuldades dos professores, vivencia a 
indissociabilidade do tripé que sustenta a universidade 
(ensino/pesquisa/extensão) por meio do seu objeto de estudo (Matemática), 
realiza a troca de saberes entre os níveis de ensino (ensino básico e o ensino 
superior) e entidades (escola e universidade) e ainda, vislumbra a tecnologia 
aplicada ao ensino da Matemática nos anos iniciais como um conhecimento 
amplo e que precisa ser melhor explorado, sendo portanto um campo bastante 
profícuo para a pesquisa e para ações extensionistas. 
 
Apresentação 
 

 
1381 Doutora, Matemática, Centro de Engenharias e Ciências Exatas - CECE, campus Foz do 

Iguaçu. E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com.  
1382 Acadêmico, Matemática, Centro de Engenharias e Ciências Exatas - CECE, campus Foz do 

Iguaçu. E-mail: rodrigo_cabanha96@hotmail.com. 
1383 Acadêmico, Matemática, Centro de Engenharias e Ciências Exatas - CECE, campus Foz do 
Iguaçu. E-mail: andre_dfp@hotmail.com. 
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A atividade “Tecnologias para o Ensino da Matemática: Aproximando o 
Professor da Geração Z” está vinculada ao Programa “Laboratório de Ensino de 
Matemática de Foz do Iguaçu (LEM – Foz)” e vem de encontro a 
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Numa das diversas discussões ocorridas no próprio espaço do laboratório 
foi levantado o fato de que nossas crianças cada vez têm mais acesso a diversas 
tecnologias. Inclusive estudos sobre a Geração Z (pessoas que nasceram entre 
1990 e 2010), que representa mais que um quarto da população mundial e 
acredita-se que até 2020 aproxime-se de um terço, afirmam que os jovens são 
nativos digitais e por isso são totalmente familiarizados com o mundo eletrônico, 
com o mundo virtual e com as suas tecnologias (EL PAÍS, 2015). Mas quando 
olhamos para nossas escolas parece que nossos alunos estão em pleno século 
XXI na era digital, mas nossos professores ainda estão no século passado. E, 
essa realidade é ainda mais gritante quando o conteúdo é a Matemática. A 
disciplina temida por muitos e vista como distante da realidade, sem espaço para 
a criatividade. 

Segundo estudo da Think With Google (plataforma da google que trata 
das perspectivas de inovações e tecnologia) 71% dos entrevistados passam 
mais de três horas assistindo vídeos online, esses vídeos vão desde filmes e 
séries até videoclipes e aulas online. A atividade online tem se tornado algo tão 
corriqueiro no dia a dia que muitos preferem ter conversas por meio de 
aplicativos e mensagens de texto a conversas pessoalmente.  

E, isso não só com os jovens, a tecnologia é algo presente desde muito 
cedo na vida das crianças, sendo assim porque não utilizarmos ela a nosso 
favor? Por que não canalizarmos este recurso para o bem da educação. 

As tecnologias dentro da sala de aula podem proporcionar, não só para 
as crianças pequenas, formas diferentes e prazerosas de interação e de 
aprendizado.  

Considerando que todos nós vivemos em um meio tecnológico, é que se 
faz necessária a utilização desses recursos desde os anos iniciais. Buscando 
potencializar o seu uso, é preciso preparar os professores e dar oportunidades 
para as mudanças que a tecnologia pode trazer para as suas metodologias de 
ensino. Considera-se o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental como 
o principal mediador entre os conhecimentos matemáticos e os alunos, e 
também um dos grandes responsáveis por possíveis transformações tanto na 
escola, como na sociedade. 

Numa pesquisa realizada recentemente por (BEZERRA, 2017) os 
professores da Escola Municipal Cecilia Meireles em Foz do Iguaçu/PR 
apontaram como principal dificuldade no ensino da Matemática nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental os conteúdos de operações básicas. Partindo da 
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, nos apropriamos desse 
dado para que por meio de softwares educativos possamos realizar uma 
intervenção. 

Os extensionistas, futuros professores de matemática, tem a oportunidade 
de conhecer/vivenciar/trabalhar com a tecnologia voltada para o ensino da 
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Matemática e embora os anos iniciais do Ensino Fundamental não seja objetivo 
da formação do Curso de Licenciatura em Matemática, conhecer e atuar neste 
nível de ensino é importante porque ajuda o futuro professor compreender a 
Matemática em sua totalidade, compreender a construção dos conceitos por 
parte dos alunos a partir do momento que compreende as dificuldades dos 
professores, vivenciar a indissociabilidade do tripé que sustenta a universidade 
(ensino/pesquisa/extensão) por meio do seu objeto de estudo (Matemática), 
realizar a troca de saberes entre os níveis de ensino (ensino básico e o ensino 
superior), e ainda, vislumbrar a tecnologia aplicada ao ensino da Matemática nos 
anos iniciais como um conhecimento amplo e que precisa ser melhor explorado, 
sendo portanto um campo bastante profícuo para a pesquisa e para ações 
extensionistas. Em suma, propomos trabalhar os conteúdos de operações 
básicas por meio da Tecnologia através de softwares educacionais nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Num primeiro momento frequentamos a disciplina optativa proposta em 
parceria entre os cursos de Ciência da Computação e Licenciatura em 
Matemática “Computação e Matemática: Trabalhando com Jogos” no qual 
alunos dos dois cursos deveriam num trabalho colaborativo e em equipe criar 
e/ou elaborar jogos educativos para trabalhar as quatro operações básicas com 
alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 
Após esta primeira fase de muito estudo e pesquisa tivemos a elaboração 

de cinco jogos e decidimos escolher dois para trabalhar com crianças de uma 
escola Municipal de Foz do Iguaçu/PR. 
 
Resultados 
 

A ação extensionista que envolveu ensino e pesquisa em todas as suas 
fases ainda não foi concluída e não buscando mecanismos para resolver alguns 
empecilhos, como por exemplo, o fato de que em muitas escolas que já visitamos 
o sistema operacional não comporta os jogos desenvolvidos em outras o 
computadores são muito lentos o que dificulta o trabalho com as crianças. 

De qualquer forma, buscamos ainda estratégias para superar tais 
empecilhos até o final de julho, mas já tivemos como resultados bastante 
relevantes o trabalho interdisciplinar entre Ciência da Computação e a 
Licenciatura em Matemática, a indisssociabilidade entre o ensino, a pesquisa e 
a extensão vivenciados pelos acadêmicos bolsista na primeira fase e na segunda 
do projeto. 
 
Considerações Finais 
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A tecnologia é algo presente no dia a dia de nossas crianças e fazer com 
que futuros professores pensem como utilizá-la em sala de aula é algo 
importante, pois além de aproximar a realidade das crianças com a sala de aula, 
faz também com que futuros professores reflitam a respeito do processo de 
ensino e aprendizagem da Matemática em diferentes aspectos. 

Também há que relatar que o processo em muitos momentos traz 
frustações, pois superar o desconhecimento da programação foi algo simples 
para os futuros professores de Matemática o que tem causado maiores 
dificuldades é superar os limitantes estruturais das escolas públicas de Foz do 
Iguaçu/PR. 

No entanto, isto também faz parte do processo formativo dos futuros 
professores de Matemática e lidar com a adversidade será algo corriqueiro seja 
no sistema público e/ou privado. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Dra. Renata Camacho Bezerra 
E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com 
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 TRABALHANDO A MATEMÁTICA NO E COM O COLÉGIO BETTA  

 
Renata Camacho Bezerra1384 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Caiane Lima Pacheco1385,  
Beatriz Gretter da Conceição1386,  

Fernanda Moraes da Silva1387 
Josiley Cristiane Antunes Ferreira1388 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Formação de Professores) 
Modalidade: (Pôster) 

Palavras-chave: matemática; comunidade; pré-vestibular. 
 

O Curso de Licenciatura em Matemática tem por objetivos preparar o 
futuro professor de Matemática de forma ampla e comprometida com a realidade 
educacional no qual está inserido. Pensando nisso, o curso tem realizado 
diversas atividades, tais como projetos e ações na comunidade, com o objetivo 
não só de auxiliar o educando, mas também de permitir um melhor preparo do 
futuro professor de Matemática. Os alunos, ao realizarem o estágio 
supervisionado obrigatório, o fazem em Escola Pública, no entanto, sentem 
necessidade de também conhecer a realidade da Escola Particular. Pensando 
nisso, foi que no ano de 2019, numa parceria público e privado, propusemos ao 
Colégio Betta (Colégio Particular de Foz do Iguaçu/PR) a realização de um curso 
Pré vestibular de Matemática para os 3º. anos do Ensino Médio e, um Curso de 
Tira Dúvidas, para alunos do 1º. e 2º. anos do Ensino Médio. Para o colégio, a 
parceria é interessante porque seus alunos têm em contra turno o apoio da 
universidade para tirar suas dúvidas, para a universidade a parceria também é 
importante porque ao mesmo tempo em que os alunos estão cumprindo parte da 
carga horária do estágio, estão vivenciando a experiência do trabalho no colégio 
particular. A carga horária do estágio é menor que a do curso ofertado à escola 
e, portanto, após o cumprimento da carga horária de estágio os alunos, futuros 
professores de Matemática, são certificados como monitores pelo projeto de 
extensão. Além disso, a equipe pedagógica da escola integra o projeto, 
auxiliando os estagiários no preparo e na execução das aulas em contra turno o 
que, sem dúvida, traz uma aprendizagem significativa e colaborativa para ambas 

 
1384 Doutora, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas- CECE, campus de Foz do Iguaçu. E-
mail: renatacamachobezerra@gmail.com.  
1385 Acadêmica, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas- CECE, campus de Foz do Iguaçu. 

E-mail: caianelima9@gmail.com. 
1386 Acadêmica, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas- CECE, campus de Foz do Iguaçu. 

E-mail: biagretterc@hotmail.com. 
1387 Acadêmica, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas- CECE, campus de Foz do Iguaçu. 

E-mail: fers_moraes@hotmail.com. 
1388 Acadêmica, Matemática, Engenharias e Ciências Exatas- CECE, campus de Foz do Iguaçu. 
E-mail: josi_jcaf@hotmail.com 
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as instituições. Os objetivos do curso pré-vestibular e tira dúvidas de matemática 
é: contribuir com a formação do futuro professor de Matemática; vivenciar a 
realidade da escola particular; refletir a respeito do processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática em diferentes realidades; aproximar a 
universidade da comunidade e permitir que os alunos, futuros professores de 
Matemática, possam vivenciar a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Para a realização do curso em si, os alunos se reuniram a fim de 
preparem o plano de ensino do mesmo. Nele, continha o cronograma de todo o 
curso, com os conteúdos que seriam ministrados e os exercícios. Tais conteúdos 
foram separados para poderem ser trabalhados nos dois semestres. O primeiro 
semestre correspondia aos seguintes: Conjuntos Numéricos, Funções, 
Sequência, Trigonometria, Análise Combinatória e Probabilidade. Já no segundo 
semestre, os conteúdos abordados são os seguintes: Matrizes e Sistemas de 
Equações Lineares, Geometria Analítica, Razões e Proporções, Polinômios, 
Geometria Plana e Geometria Espacial. Os exercícios foram selecionados com 
muito cuidado, sendo observado de acordo com a frequência cobrada nos 
últimos vestibulares. O projeto começa em abril e finaliza em outubro. Todas as 
aulas são preparadas pelos futuros professores de Matemática vinculados à 
disciplina de Estágio II em parceira com a equipe pedagógica do Colégio Betta. 
A atuação dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática nesse projeto é 
fundamental para a formação deles, visto que por meio deste, poderão ter 
acesso também ao modo como o ensino privado funciona, além de poder ter 
contato com alunos de diferentes realidades. Embora o Minicurso, não ter sido 
concluído, a sua realização, mesmo que parcial, possibilitou aos participantes do 
projeto a avaliação de que as dificuldades de aprendizagem da Matemática 
ocorrem tanto nas escolas públicas quanto nas instituições de ensino privadas. 
Podemos destacar que a maior diferença entre a realidade da escola pública e 
particular é a realidade social dos alunos e a participação da escola. O projeto 
tem um papel extremamente importante na vida dos alunos que participam pois, 
na medida em que eles atrelam a dedicação e o esforço que dispõem dentro e 
fora da sala de aula, permitirá com que estes garantam um melhor desempenho. 
Esperamos que com esse projeto possamos contribuir não só com o processo 
de profissionalização dos futuros professores de Matemática por meio do Estágio 
II, mas também aproximar a universidade da comunidade. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Dra. Renata Camacho Bezerra 
E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com 
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NACARATO, Adair Mendes; PAIVA, Maria Auxiliadora Vilela. A formação do 
professor que ensina matemática: perspectivas e pesquisas. Autêntica, 
2017. 
 
ZAGO, Nadir. Cursos pré-vestibulares populares: limites e 
perspectivas. Perspectiva, v. 26, n. 1, p. 149-174, 2008. 
  



 

 

VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DA ACEMPRE (ASSOCIAÇÃO CENTRAL DOS 

PRODUTORES RURAIS ECOLÓGICOS) DE MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON.  

Nardel Luiz Soares da Silva1389 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Leonardo Backes Mosconi²,  Arthur Kinkas dos Santos Silva², 

Camila da Cunha Unfried², Daliana Hisako Uemura Lima², Jaqueline Vanelli², 
Jessyca Vechiato Galassi², Lucas Casarotto², Jacqueline Cristina da Cruz², 

Lyara Franssoice Modes², Maria Antonia Urnau², Aline Rafaela Hasper², Natália 
Cardoso dos Santos², Nathália Cotorelli², Paula Caroline Bejola² 

 
Área Temática: Extensão 

Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 
Modalidade: Pôster 

Palavras-chave: Orgânicos; extensão; agroecologia. 
 
Resumo 
 
O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa de educação 
extracurricular formado por três pilares: ensino, pesquisa e extensão, o qual 
busca propiciar aos alunos conhecimentos e experiências que complementem 
sua formação acadêmica. O mesmo busca a formação de um ambiente 
acadêmico com base na construção do conhecimento, visando diferentes meios 
de educação, no qual o ensino, a pesquisa e a extensão estejam contidos de 
forma específica e indispensável. O PET – Agronomia, por sua vez, é o quarto 
grupo criado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e completa nove 
anos de atuação em 2019. Atualmente conta com a participação de doze alunos 
bolsistas e dois voluntários, os quais possuem o professor doutor Nardel Luiz 
Soares da Silva como tutor. Como forma de avaliação para os novos alunos 
selecionados como bolsistas no ano de 2018, o professor tutor os incumbiu de 
produzir um vídeo institucional sobre a Associação Central dos Produtores 
Rurais Ecológicos de Marechal Cândido Rondon, que tem sua comercialização 
pautada no viés da agricultura orgânica e agroecologia.  
A agricultura orgânica é um método produtivo vinculado à sanidade e 
organicidade da produção de alimentos, visando assegurar à saúde da 
população, motivando o desenvolvimento de tecnologias de acordo com a 
realidade local de solo, clima, água, topografia e biodiversidade própria, 
respeitando assim cada contexto e conservando a harmonia de todos os 
elementos entre si e com os seres humanos. Esse modelo de produção garante 

 
1389 Doutor, Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 

nardel.silva@unioeste.br.  
² Graduação, Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
leomosconi97@gmail.com 
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o fornecimento de alimentos orgânicos não utilizando produtos  químicos e 
agrotóxicos, preservando assim toda a qualidade ambiental.  
De acordo com a diretora da associação, em 10 de outubro de 1992 foi fundada 
a ACEMPRE, inicialmente conhecida como Associação Central dos Mini 
Produtores Rurais Evangélicos, com base na comercialização de produtos 
oriundos da agricultura familiar, a partir do ano de 2000 adotou-se a 
comercialização de produtos orgânicos certificados, sendo realizada a 
certificação necessária aos produtores através de vistorias e orientações 
promovidas pelo CAPA (Centro de Apoio ao Pequeno Produtor) e pela 
ECOVIDA, responsável pela certificação. A associação teve então seu nome 
remodelado para o que é conhecido atualmente e conta com cerca de 80 
produtores associados, além de parcerias com a Itaipu Binacional, FLD 
(Fundação Luterana de Diaconia) e prefeitura municipal. Atualmente tem seus 
produtos comercializados em feiras que são realizadas em sua sede 
administrativa; na UNIOESTE e na comunidade Martin Luther, além de atender 
mercados, restaurantes e também ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar). 
Para a realização do vídeo foram feitas entrevistas com os responsáveis pela 
associação, além de uma visita em uma propriedade orgânica certificada, no 
intuito de conhecer os processos produtivos orgânicos, além da realização de 
filmagens e fotos.  
Após a conclusão do material, o mesmo foi apresentado em um jantar para 
divulgação de trabalhos realizados pelo grupo PET - Agronomia. Esse jantar 
contou com a participação do grupo supracitado GEPAR, que atua no 
desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além do tutor, 
Professor Doutor Nardel e demais professores apoiadores. 
 
   
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook: PET Agronomia Unioeste 
Instagram: @petagronomiaunioeste 
 
 
 
Referências 
 
DOS SANTOS, J. O. et al. A evolução da agricultura orgânica. Revista 
Brasileira de Gestão Ambiental ISSN 2317-3122, v. 6, n. 1, p. 35-41, 2013. 
 
  



 

 

YOGA E SEUS BENEFÍCIOS NA TERCEIRA IDADE NO PROGRAMA UNATI 

DA UNIOESTE/ TOLEDO-PR 

 
Márcia Regina Simões1390 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Roseli Odorizzi2 
 

Área Temática: (Saúde) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade) 

Modalidade: (Pôster) 
Palavras-chave: Meditação; Bem-estar; Qualidade de vida. 

 
  

 
 
Resumo: Esta pesquisa trata de verificar como a prática de yoga pode impactar 
o dia-a dia dos idosos que são atendidos no Projeto de Hatta Yoga na Terceira 
Idade do Programa Universidade Aberta á Terceira Idade – UNATI na 
UNIOESTE/Campus de Toledo. O corpo envelhece e, se não houver 
movimentação, não haverá adequada irrigação sanguínea nele. Os asanas 
(posturas) permitem melhor circulação sanguínea nas extremidades e nas 
regiões mais profundas do corpo, possibilitando que as células se mantenham 
saudáveis. A prática da yoga contribui na melhora do equilíbrio, da coordenação, 
dos níveis de força e da flexibilidade. Como consequência, a autonomia 
funcional, a autoconfiança e a prevenção contra quedas refletem positivamente 
no desempenho das atividades diárias e na qualidade de vida dos idosos. Hoje 
participam das aulas, 11 idosos com faixa etária de 55 a 77 anos. As aulas 
ocorrem uma vez por semana, em uma sala da Unioeste e tem duração de 1 
hora. A aula inicia com uma breve meditação, sonorização de mantras, depois 
uma soltura das articulações, pranayamanas (controle da respiração) e logo 
após são trabalhados os asanas (posturas do yoga). A aula é finalizada com um 
breve relaxamento. Para verificar os benefícios desta prática, foi realizado um 
questionário com sete perguntas. Neste questionário todos relataram melhora 
após a prática, com relação a flexibilidade, mais disposição em realizar as tarefas 
 diárias, maior consciência da respiração e melhora na qualidade do sono. 
Observa-se em cada prática o bem-estar que esta pequena mudança de rotina 
do idoso pode causar na sua qualidade de vida. 
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Forma(s) de contato com a ação: marciarsimoes@yahoo.com.br; 
unati@unioeste.br; fone: (045) 3379-7111/Toledo-PR  
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